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ВСТУП 

 

Кожна область України має свої особливості, переваги, 
цінності, потреби, проблеми та перспективи. Україна 
пишається кожною з них як рідна ненька, бо це її діти, які її 
зміцнюють, створюють підґрунтя задля внутрішнього 
розквіту, гідного зростання та повноцінного зміцнення серед 
інших країн в європейському просторі. Розвиток держави – це 
перш за все сталий та комплексний розвиток її регіонів. 
Україна має вболівати за них, стимулювати їх соціально-
економічне зростання, забезпечуючи вирівнювання стартових 
можливостей для розвитку людини. Не завжди зусилля 
надають бажаних результатів, але запорукою успіху щодо 
збалансованого розвитку регіонів та ефективності державної 
політики з його забезпечення є розуміння проблем, пізнання 
глибини та сутності суспільних та соціально-економічних 
процесів, які відбуваються у регіонах. Але здійснити 
об’єктивне, комплексне, неупереджене віддзеркалення стану, 
тенденцій та стратегій розвитку регіону є вкрай складним 
завданням. Статистичні дані не надають інформації про стан 
соціального самопочуття людини, гостроту та вагомість 
соціальних проблем, можливості самореалізації людини та 
самоорганізації населення, про домінуючі моделі соціально-
економічної поведінки, важелі трудової, підприємницької та 
інноваційної активності тощо. Щодо соціологічних досліджень 
та соціального моніторингу зі стратегічно важливих питань в 
регіонах, то вони залишаються на сьогодні нездійсненною 
мрією. 

Уявлення про Донецький регіон, яке склалося в 
української та світової спільноти, є дуже суперечливим. Від 
позитивного ставлення як до промислово розвинутого регіону 
з високим рівнем розвитку трудового та інтелектуального 
потенціалу до концентрації корупційної еліти та тіньової 
економіки. 
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Написання цієї наукової монографії обумовлено 
прагненням науковців до якісного та об’єктивного пізнання, 
визначення, узагальнення соціального та економічного стану в 
Донецькій області, виявлення негативних та позитивних 
тенденцій соціального розвитку, розкриття проявів 
демографічної кризи, пошуку можливостей накопичення 
людського потенціалу, оцінки причин та мотивів соціальної 
напруженості та протестної поведінки, розкриття перешкод 
інноваційній активності, започаткування важелів 
демократизації управління через розвиток територіальних 
громад. 

Враховуючи те, що авторський колектив монографії – це 
представники соціологічної та економічної науки, – фахівці 
Інституту економіки промисловості НАН України 
(м. Донецьк) та Інституту соціології НАН України (м. Київ), 
зміст книги віддзеркалює органічне сполучення 
соціологічного та економіко-статистичного аналізу. Але 
незалежно від причетності фахівців до певної галузі науки, у 
них було спільне прагнення відтворити дійсний стан 
соціально-економічних процесів, які простежуються в 
Донецькій області як підсистеми в системі державного 
регіонального управління. 

Монографія містить результати регіональних і 
всеукраїнських соціологічних досліджень, вибіркова 
сукупність яких є репрезентативною для Донецької області, 
України в цілому. 

Проведене у 2002 р. регіональне соціологічне 
дослідження було присвячено проблемам соціально-
економічної поведінки працівників промисловості з 
акцентуванням уваги на причинах та мотивах їх протестної 
поведінки. Вибіркова сукупність цього дослідження становила 
1170 респондентів 37 підприємств чотирьох базових галузей 
промисловості Донецької області – вугільної, металургійної, 
машинобудівної, хімічної. Вибірка є репрезентативною для 
працюючих на підприємствах важкої промисловості різних 
форм власності (n = 1170). Донецька область привертала увагу 
управлінців та науковців як найбільш умотивована до 
соціальної напруженості та вибухонебезпечності. Можливості 



 

 7 

відстежити ці тенденції у 2003 та 2004 рр. були реалізовані 
завдяки проведеному Держкомстатом України за сприяння 
Міжнародної організації праці (МОП) міжнародному 
вибірковому соціологічному обстеженню “Базова захищеність 
населення України”, яке дало можливість зробити 
порівняльний аналіз з результатами регіонального 
дослідження у 2002 р. Одночасно соціологічне обстеження з 
“Базової захищеності населення України” розширило 
горизонти пізнання регіону з точки зору людського фактора, 
визначення стану та умов соціально-економічного розвитку, 
соціальних потреб, інтересів та цінностей, особливостей 
формування та розвитку трудового потенціалу тощо. У 
Донецькій області протягом 2000, 2002-2004 рр. у ході 
визначеного соціологічного обстеження щорічно 
опитуваннями було охоплено достатню кількість населення: у 
2000 р. – 818 осіб, у 2002 – 1030, у 2003 – 1028, у 2004 р. – 
1030 осіб. Для Донецької області вибіркова сукупність 
проведених досліджень є репрезентативною для дорослого, у 
тому числі працюючого населення. Це дає змогу виявити 
сучасні соціально-економічні процеси в регіоні та цілком 
достовірно оцінити стан і динаміку соціальних процесів в 
області. Основними методами збору соціологічної інформації 
виступали методи глибинного та стандартизованого інтерв’ю, 
анкетування. 

Ступінь соціальної захищеності, самопочуття, настроїв та 
домінуючих стратегій поведінки більш точно та комплексно 
віддзеркалюють саме результати соціологічних обстежень, бо 
дозволяють отримати вкрай важливі для комплексної оцінки 
суб’єктивні показники. Їх урахування при визначенні стану і 
тенденцій соціального розвитку розкриває можливості прий-
няття якісних управлінських рішень у соціальній сфері та 
підвищення рівня соціального управління в області. 

Система регіонального соціального управління, яка 
склалася в Україні, недостатньо враховує соціальні потреби та 
інтереси населення, пов’язані з гідним рівнем життя, 
безпечною життєдіяльністю, мотивацією соціально-
економічної поведінки, якістю трудового життя, причинами 
соціальної дезадаптації населення до ринкових умов тощо. Їх 
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розв’язання вкрай обмежено закладено в регіональні стратегії 
розвитку. З одного боку, державна регіональна політика не 
націлює регіони на проведення такої роботи, з іншого – самі 
органи місцевої влади та місцевого самоврядування не 
виявляють власних ініціатив до більш якісного та 
поглибленого пізнання болючих соціальних проблем 
населення для подальшого їх урахування та розв’язання в 
системі регіонального управління. Подібна ситуація 
простежується і в Донецькій області. 

Тому віддзеркалення соціальних та економічних проблем 
Донецького регіону має на меті не тільки визначення стану та 
тенденцій щодо його розвитку але і створення комплексної 
інформаційної бази з адекватним методичним обґрунтуванням 
для прийняття якісних та ефективних рішень на державному 
та регіональному рівні. Це вкрай необхідно для забезпечення 
його подальшого сталого та прогресивного розвитку як 
вбудованої підсистеми в соціальній правовій державі, де 
кожна людина має підстави і права на гідні умови 
життєдіяльності та розвитку. 

Структура монографії побудована з урахуванням 
необхідності розкриття особливостей стану та перспектив 
розвитку людського і трудового потенціалу регіону, його 
проблем та прагнень знайти за будь-яких умов такі стратегії 
дій та поведінки, які є оптимальними й адаптованими до 
позитивного досвіду забезпечення соціального розвитку та 
трудових відносин.  

Розділ 1 монографії концентрує в собі розкриття 
найболючіших та найгостріших проблем Донецького регіону, 
які призводять до негативних тенденцій щодо останнього та 
передостаннього місця Донецької області серед інших 
областей України за рівнем людського розвитку. 

Одночасно визначено основні компоненти соціального 
самопочуття населення регіону залежно від рівня 
задоволеності соціальних потреб, відчуття рівноправності в 
суспільстві. Розкрито ступінь потенційних ризиків безпечного 
існування, а також здійснено оцінку діяльності системи 
органів і соціальних інститутів, які цю безпеку створюють і 
відповідають за неї. Визначено основні складові мотивації 
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людини до самореалізації через установлення пріоритетності в 
структурі соціальних цінностей, розкриття сподівань на власні 
сили в різних скрутних ситуаціях і оцінки реального та 
бажаного життя крізь призму наявності значного 
розшарування в суспільстві, особливостей соціальної взаємодії 
і пріоритетів в особистому житті. 

Серед найболючіших проблем Донецького регіону є 
проблема соціального захисту і самозахисту працюючих. 
Результати проведених соціологічних досліджень надали 
унікальну можливість відстежити основні захисні стратегії 
працюючих, їх готовність і здатність до самозахисту, 
визначити основні проблеми і причини соціальної 
незахищеності, а також окреслити дієві шляхи щодо її 
подолання. 

Однією з найбільш гострих та сталих проблем України в 
період реформування економіки є ліквідація збиткових шахт у 
Донбасі. Вона здійснювалася прискореними темпами, без 
належного урахування соціальних наслідків для населення та 
потреб місцевих громад. Виникла потреба відродження 
постраждалих спільнот та забезпечення розвитку соціальної 
самоорганізації і перетворення громад у суб’єкт 
самоврядування й розвитку. У монографії акцентовано увагу 
на проблемі суб’єктивації української громади, яка прагне до 
реалізації власної соціокультурної моделі шляхом специфічно 
організованої (самоорганізованої) діяльності відповідно з 
особливостями української ментальності. 

Однією із найважливіших характеристик соціального 
самопочуття населення є рівень його життя, який характеризує 
матеріальний добробут, економічні можливості вибору. 
Прагнення України до вступу у Європейський Союз робить 
надзвичайно актуальним завдання суттєвого підвищення рівня 
та якості життя, наближення його до європейських стандартів. 
Для вирішення цього завдання необхідна об’єктивна та 
комплексна оцінка досягнутого рівня життя населення регіону 
та України в цілому, результати якої представлено у розділі 2. 
В умовах обмеженості статистичних показників, які 
характеризують рівень життя, залучення соціологічної 
інформації дає можливість отримати більш глибоку й 
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комплексну картину досягнутого рівня життя населенням 
Донецької області, виявити існуючі проблеми та обґрунтувати 
необхідні шляхи їх вирішення. 

Це стосується також і вирішення проблеми бідності, яка є 
досить актуальною і для Донецької області, незважаючи на те 
що рівень оплати праці в регіоні більш високий порівняно із 
середньоукраїнськими показниками. Виявлення на основі 
соціологічних опитувань найтиповіших причин бідності дає 
змогу визначати шляхи та заходи щодо її подолання. 

Важливим показником, який впливає на самопочуття 
населення, є стан його здоров’я. Самооцінка опитаними 
власного стану здоров’я, можливостей забезпечення 
відповідного медичного обслуговування надає додаткову 
інформацію про оцінки механізму підтримки фізичного 
здоров’я населення та можливих напрямів його 
удосконалення. 

Розділ 3 присвячено дослідженню регіональних 
особливостей відтворення трудового потенціалу, проблем його 
збереження та можливостей розвитку в Донецькому регіоні. 

Існуючі сьогодні в Україні негативні зміни у 
демографічних процесах, деформація соціального середовища, 
накопичення економічних проблем призводять до руйнування 
трудового потенціалу. Особливо гострою є ситуація в 
промислово розвинутих регіонах, до яких і відноситься 
Донецька область. Тому актуальним завданням є дослідження 
регіональних проблем ефективного збереження, використання 
та розвитку трудового потенціалу особливо на депресивних 
територіях з метою впровадження адекватної соціально-
економічної політики як на рівні регіону, так і країни в цілому.  

Ринкові відносини пред’являють високі вимоги до 
професійно-освітнього рівня працівників як якісної 
характеристики трудового потенціалу. Високий рівень 
професійної підготовки обумовлює якість трудового 
потенціалу та визначає можливості реалізації його економічної 
та інноваційної функції. Аналіз освітнього рівня населення 
області, проведений з використанням соціологічних та 
статистичних даних, є основою обґрунтування напрямів 
розвитку трудового потенціалу Донецького регіону. 
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Важливою сферою, яка забезпечує соціальну захищеність 
населення регіону, є сфера зайнятості. Оцінка рівня загроз 
безробіття та можливостей працевлаштування в ході 
соціологічних опитувань дає змогу більш комплексно 
проаналізувати стан регіонального ринку праці та тенденцій 
його розвитку. 

Можливості розвитку трудового потенціалу значною 
мірою визначаються умовами його використання, серед яких 
найбільш значущими є рівень оплати праці та її охорона. У 
монографії досліджено особливості оплати та охорони праці у 
виробничий сфері, основні тенденції та проблеми, що є 
специфічними для Донецького регіону. 

Сучасний стан регіонального ринку праці насичений 
гострими проблемами, пов’язаними з незбалансованістю 
попиту та пропозицій, низькою вартістю робочої сили, 
посиленням міграційних процесів. Активізація міграційних 
пересувань (виїзду з регіону) населення вимагає досконалого 
вивчення та аналізу причин і наслідків, стану і характеру цих 
процесів. Основні тенденції, притаманні міграційному 
простору Донецького регіону, рівень мобільності населення, 
кількісно-якісні характеристики мігрантів та потенційних 
мігрантів описано у розділі 3. 

У розділі 4 міститься аналіз результатів соціологічних 
досліджень, які розкривають особливості соціально-
економічної поведінки (СЕП) працюючих, характер її проявів 
в умовах ринкових трансформацій у Донецькій області та 
Україні. Це має значну цінність і розкриває пласт необхідної 
інформації для її використання в практиці ефективного 
управління соціальними процесами в регіоні, у країні з 
урахуванням соціального самопочуття основних соціальних 
потреб населення. Це необхідно для збалансування 
суспільних, групових та особистісних інтересів, для подолання 
регіональної та макрорівневої конфліктності в українському 
суспільстві. 

Аналіз основних типів соціально-економічної поведінки 
працюючих дає можливість відстежити вплив соціально-
економічних, соціокультурних, технологічних перетворень на 
поведінку окремої людини, різних соціально-професійних 
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груп, а також відстежити особливості адаптації працюючих до 
сучасних ринкових умов. 

Особливу увагу в розділі приділено умовам 
функціонування та можливостям розвитку і поширення 
інноваційної поведінки як оптимальної для розвитку 
людського капіталу в регіоні. Визначено, що найбільш 
впливовими внутрішніми факторами, що сприяють розвитку й 
поширенню інноваційної поведінки серед працюючих, є 
створення умов до прагматичної та самореалізаційної 
мотивації. Заважають цим конструктивним процесам такі 
негативні явища, як сальверизм, міноїзм, інгрупований 
фаворитизм. 

Специфікою Донецької області протягом останнього 
десятиріччя залишалась підвищена конфліктна напруженість, 
яка часто переростала у масові протестні дії працюючих. Тому 
зміст 5 розділу присвячений комплексному аналізу протестної 
поведінки і можливих шляхів її попередження, профілактики 
та конструктивного регулювання. 

Регіональне соціологічне дослідження дало можливість 
детально розкрити основні чинники протестної поведінки 
працівників промисловості та вагомість їх впливу на 
виробничі процеси. Соціологічне дослідження з “Базової 
захищеності населення України” дозволило відстежити 
тенденції пріоритетних захисних стратегій працюючих при 
порушенні їх трудових і соціально-економічних прав протягом 
2002-2004 рр. 

Комплексний аналіз чинників формування та реалізації 
протестної поведінки працюючих потребує узагальнення та 
систематизації основних об’єктивних та суб’єктивних 
факторів її виникнення, а також розробки прогнозних 
(імовірнісних) оцінок щодо її реалізації за певних умов. Розділ 
6 присвячений розкриттю нових підходів до методичного 
забезпечення соціальних процесів у регіоні: розрахунку 
інтегральної оцінки соціальної захищеності населення, 
обґрунтуванню й апробації методичної бази формування, 
реалізації та прогнозу виникнення протестної поведінки 
працюючих на території Донецької області. 
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У підготовці монографії брали участь: Є.І. Суїменко 
(підрозділи 1.3, 5.1), О.Ф. Новікова (вступ, підрозділи 1.1, 1.2, 
4.4, 6.1, закінчення), О.В. Панькова (вступ, підрозділи 4.4, 5.2-
5.5, 6.2, 6.3, закінчення, Додатки А, В), В.П. Антонюк 
(підрозділи 2.1, 2.3, 3.3), О.В. Воловодова (підрозділи 1.4, 1.5), 

А.Г. Арсеєнко (підрозділи 4.1, 5.1), Л.В. Шаульська (підрозділи 
3.1, 3.2, 3.4), Л.Л. Шамілева (підрозділи 6.1-6.3), Л.Г. Мельцер 

(підрозділ 4.3), Н.В. Толстих (підрозділ 2.2), Є.Е. Копатько 

(підрозділ 4.2), Є.В. Котов (підрозділ 3.4), О.Ю. Касперович 
(підрозділи 1.4, 1.5), О.І. Іщенко (підрозділ 4.5), Я.Л. Полянська 

(підрозділ 3.5), О.А. Залізняк (підрозділ 3.5), Н.В. Романова 

(підрозділ 3.1), М.О. Камишанська (підрозділ 5.2). 
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Розділ 1 
 

СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УМОВИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ 

 

1.1. Оцінка умов та можливостей забезпечення  

людського розвитку 
 

Визначальна роль Донецької області в Україні щодо 

економічного і промислового внеску обумовлює необхідність 

здійснення більш виваженого та ефективного соціального 
управління на державному та регіональному рівнях щодо 

розвитку її людського і трудового потенціалу. За розрахунком 
індексу людського розвитку регіонів України1 і розробленою 

Держкомстатом України методикою Донецька область за цим 

показником серед областей України посідає або останнє, або 
передостаннє місце. На формування негативного показника 

людського розвитку впливають показники демографічного 

розвитку, які тривалий час посідають 25-26 місце серед його 
базових складових. Негативний стан також обумовлюють 

показники умов проживання, соціального середовища (18-

21 місця), а також стан охорони здоров’я і рівень освіти (13-
20 місця). Матеріальний добробут населення Донецької 

                                                   
1 Регіональний людський розвиток: Стат. бюл. / Держкомстат 

України. – Київ, 2005. – 34 с. 
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області є достатньо високий. Серед областей України за цим 

показником вона посідає 2 місце протягом останніх трьох 

років. Проте за показниками розвитку ринку праці (6-
10 місця), рівня фінансування людського розвитку (6-7 місця) 

область постійно в колі найсильніших регіонів України. 

Відчуття загального стану соціальної захищеності 
людиною як суб’єктивного показника відтворює весь 

комплекс життєвих умов, можливостей, існування та розвитку, 
реалізації потреб та інтересів особи і загальний стан 

розв’язання соціальних проблем у регіоні та реалізації 

регіональних стратегій розвитку. Протягом 2003 та 2004 рр. 
зафіксовано позитивні зміни в оцінках опитаних і в Україні, і в 

Донецькій області за станом соціальної захищеності. Кількість 

тих, хто відчуває себе захищеним, зросла у 2004 р. у 
Донецькій області порівняно з 2003 р. на 11%, що перевищує 

відповідний показник по Україні на 4%. Кількість соціально 

незахищених знизилася в Донецькій області на 12%, а по 
Україні – на 8% (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1. Оцінка опитаними відчуття соціальної захищеності  
в Донецької області та Україні у 2003-2004 рр., %1 

Чи вважаєте Ви себе 
соціально захищеною 

людиною? 

Захищений Незахищений Важко відповісти 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Донецька область 17 28 70 58 14 14 

Україна 17 24 70 62 13 14 
 

Серед інших областей України за станом і тенденціями 

зростання відчуття соціальної захищеності Донецька область 
посідає 4 місце після Миколаївської, Хмельницької, 

Кіровоградської областей та м. Севастополя. Чоловіки лише на 

3% вважають себе більш захищеними, ніж жінки. 
Корелюють з показниками стану соціальної захищеності 

інші індикатори соціального самопочуття людини в 

суспільстві. Так, доповнює визначені характеристики відчуття 
соціальної захищеності рівень задоволеності респондентами 

своїм становищем у 2003 та 2004 рр. (табл. 1.2). 

                                                   
1 Тут і далі % означає у відсотках до опитаних. 
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Таблиця 1.2. Оцінка опитаними рівня задоволеності своїм становищем  
у суспільстві у 2003-2004 рр. по Донецькій області та 
Україні, % 

Чи задоволені Ви своїм  
становищем у суспільстві  

в теперішній час? 

Задоволений 
Незадово-

лений 
Важко  

відповісти 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Донецька область 10 17 65 48 25 35 

Україна 9 13 55 54 36 33 
 

Порівняно з 2003 р. у 2004 р. кількість респондентів 

Донецької області, незадоволених своїм життям, скоротилася 

приблизно у 1,5 раза. Але водночас значно збільшилася 
кількість тих, кому не вистачає необхідної медичної допомоги 

(у 10 разів), можливості придбання найнеобхідніших 

продуктів (у 8 разів), стабільності в державі та суспільстві (у 
6,5 раза), норм і цінностей, що об’єднують людей у державі (у 

5 разів), дотримання в країні прав людини та захисту від 

зниження рівня життя (приблизно у 4 рази), впевненості в 
тому, що ситуація в Україні поліпшуватиметься (більше ніж у 

3 рази) та можливості підробляти (у 2,2 раза) (табл. 1.3). 
 

Таблиця 1.3. Оцінка опитаними рівня задоволеності основними  
складовими суспільного та особистого життя  
по Донецькій області та Україні у 2003-2004 рр., % 

Чого в теперішній час у Вашому  
житті не вистачає? 

2003 2004 

Донецька 
область 

Україна 
Донецька 
область 

Україна 

Уміння жити в нових суспільних 
умовах 

12 7 16 19 

Здоров’я  23 14 30 32 

Роботи, що підходить 10 8 17 21 

Необхідної медичної допомоги 2 2 20 23 

Можливості підробляти 2 1 11 11 

Можливості придбання 
найнеобхідніших продуктів 

2 2 16 17 

Дотримання в країні прав людини 3 3 11 14 

Норм та цінностей, що об’єднують 
людей у державі 

2 2 10 11 

Впевненості в тому, що ситуація в 
Україні поліпшуватиметься 

9 15 30 41 

Стабільності в державі та суспільстві 6 10 39 41 

Захисту від зниження рівня життя 10 13 39 46 
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Інше  0,4 1 5 3 

Оцінки респондентів Донецької області щодо 

невдоволеності певними аспектами свого життя протягом 

2004 р. по більшості з визначених позицій незначно 
відрізняються від загальноукраїнських. Переважна більшість 

опитаних області не відчувають стабільності у державі та 
захисту від зниження рівня життя (по 39%). Близько третини 

невпевнені у поліпшенні в Україні соціально-економічної 

ситуації (30%). Значній частині опитаних не вистачає здоров’я 
(30%) та необхідного медичного обслуговування щодо його 

підтримки (20%). Порівняно з 2003 р. залишилися вагомими й 

потреби респондентів у роботі, що підходить, і в реалізації 
можливості придбання найнеобхідніших продуктів. Також є 

гострою проблема неадаптованості опитаних до нових 

соціально-економічних умов (табл. 1.3). 
Донецька область вигідно відрізняється від інших 

областей оптимізмом населення щодо впевненості у кращому 

майбутньому, стабільності в суспільстві, у захисті від 
зниження рівня життя. 

Соціальне самопочуття людини формується залежно від 
сприйняття власного відчуття правової рівності у нових 

соціально-економічних умовах. Більшість населення 

Донецької області, як і країни в цілому, не відчуває своєї 
рівноправності, але у 2004 р. кількість їх значно скоротилася 

(табл. 1.4). 
 

Таблиця 1.4. Оцінка опитаними відчуття рівноправності у суспільстві  
по Донецькій області та Україні у 2003-2004 рр., %1 

Чи відчуваєте Ви себе  
рівноправним членом  

суспільства, в якому живете? 

2003 2004 

Донецька 
область 

Україна 
Донецька 
область 

Україна 

Не відчуваю своєї рівноправності 23 26 16 20 

Майже не відчуваю 31 27 27 26 

Не можу визначитися 27 27 32 29 

Відчуваю себе рівноправним  
у більшості випадків 

16 16 22 21 

Відчуваю себе абсолютно  4 4 5 4 

                                                   
1 Питання ставилося лише у 2003 та 2004 рр. 
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рівноправним 
 

Результуючим показником соціального самопочуття 

населення є його ставлення до соціально-економічних реформ 

та наявність оптимізму при оцінці перспектив розвитку країни 
та власного життя. 

Більшість населення Донецької області (42%) позитивно 
оцінює соціально-економічне реформування, що 

впроваджувалося в Україні протягом 2000-2004 рр. Але 

оцінюючи реалії сучасного суспільного життя в країні, 
більшість опитаних результатом соціально-економічних 

реформ вважають наявність значної соціальної нерівності 

(75%) та замкненість людей на власних (сімейних) проблемах 
(49%). При оцінюванні результатів соціально-економічних 

реформ думки респондентів Донецької області майже не 

відрізнялися від загальноукраїнських. 
Більше третини опитаних сподіваються, що у 

найближчому майбутньому вдасться подолати економічні 

труднощі. Майже удвічі частіше за середнє по країні 
респонденти Донецької області дають позитивну оцінку 

підсумків соціально-економічних реформ та у 1,5 раза більше 
мають оптимістичні настрої щодо подолання економічних 

труднощів у найближчому майбутньому. Очікуваним є також 

формування у людини відчуття своєї єдності із суспільством 
та бажання жити колективними інтересами (50% – 

респонденти Донецької області, 56% – населення України). 

Прагнення України до європейської спільноти потребує 
формування у населення спільних прагнень і поглядів на 

людські цінності, соціальні інтереси та соціальні стандарти. 

Людський розвиток є неможливим без наявності у свідомості 
особи таких пріоритетів у житті та цінностей, як свобода, 

рівність, права людини, особиста незалежність, 

відповідальність, виконання законів, участь в управлінні 
державою. Протягом опитувань 2002-2004 рр. пріоритетність 

цінностей для населення Донецької області майже не 
змінилась. Найвагомішими для них залишаються права 
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людини та особиста незалежність. Найнижчу вагу мають 

рівність і активна участь в управлінні державою. 

У 2002 р. для населення Донецької області вагомість усіх 
цінностей є більш високою, ніж у середньому по Україні. 

Найбільш значною є різниця в оцінках респондентів щодо 

цінності з активної участі в управлінні державою. Для 
мешканців Донецької області її значущість більш ніж у 

2,5 раза перевищує середню для населення України. Значною є 
також різниця в оцінках цінності щодо виконання законів та 

відповідальності. Їх вагомість для населення області майже у 

1,5 раза вища, ніж середньоукраїнське значення. Саме ці 
якості населення Донецького регіону визначаються в самих 

скрутних ситуаціях, коли пріоритет віддається роботі, а 

політичне волевиявлення має місце в позаробочий час. 
У 2003 та 2004 рр. оцінки респондентів Донецької області 

майже не відрізняються від середніх по країні за цей же 

період. Виключення складає лише ставлення населення 
області до такої суспільної цінності, як рівність. Вона 

оцінюється респондентами Донецької області у 2003 р. удвічі 

нижче, ніж у середньому по Україні. 
Ефективна соціальна політика держави в ринкових умовах 

повинна реалізовувати норми соціальної справедливості та 
забезпечувати соціальну стабільність у країні при 

одночасному збереженні стимулів до здійснення 

підприємницької діяльності та ефективної праці найманих 
працівників. 

Оцінка структурних змін у соціальних потребах 

населення та можливості задоволення потреби в безпеці. 
Потреби населення регіонів і стан їх задоволення визначають 

рівень та якість соціального управління. Протягом останніх 

двох років порівняно з 2002 р. по Україні та Донецькій області 
структура соціальних потреб змінилась. Перше місце серед 

потреб посіла потреба мати міцне здоров’я. У 2002 р. на 
другому місці була потреба в харчах. Але у 2003 та 2004 рр. 

вона перейшла на четверте місце і там залишається, а вся 

система соціальних потреб розподілилась за місцями з 
невеликою зміною вагомості таким чином: на першому місці 
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потреба мати міцне здоров’я; на другому місці – впевненість у 

завтрашньому дні; на третьому – потреба в безпеці; на 

четвертому – потреба в харчах; на п’ятому – потреба 
самореалізації; на шостому – потреба у визнанні, 

компетентності (табл. 1.5). 

Значної різниці у вагомості та гостроті соціальних потреб 
у Донецькій області та Україні не визначилося. Потреби в 

безпеці та харчах на одному рівні. Мати міцне здоров’я бажає 
на один відсоток вище населення України, ніж області, що не 

відтворює дійсну потребу у міцному здоров’ї. Дещо менш 

гострою в опитаних області виявлено потребу забезпечити 
майбутній день (на 2%), що є позитивним. Але негативним є 

недостатньо розвинуті у населення області потреби в 

самореалізації та у визнанні, компетентності. Порівняно з 
Тернопільською областю (81%), із м. Києвом (79%), 

Харківською областю (76%) Донецька область (70%) значно 

відстає за розвиненістю потреби у самореалізації. 
 

Таблиця 1.5. Оцінка вагомості та гостроти соціальних потреб  
людини в Донецькій області та Україні у 2004 р., % 

Наскільки важливими особисто для Вас є такі людські 
потреби? (рівень важливості від 1 (найнижчий)  

до 5 (найвищий) (4+5) 

Донецька  
область 

Україна 

Потреба мати міцне здоров’я 95 96 

Потреба забезпечити майбутній день 89 91 

Потреба безпеки 86 86 

Потреба в харчах 81 81 

Потреба самореалізації 70 72 

Потреба визнання, компетентності 68 70 
 

Серед визначеної структури соціальних потреб третє 
місце посіла потреба в безпеці, яка порівняно з 2002 р. з 

четвертого перемістилася на третє місце. Це не випадково. 

Більш детальний аналіз причин, які обумовлюють небезпеку 
людини, показує зростання їх актуальності для людини, з 

одного боку, та неадекватність рівню ризику можливих 

захисних дій, з іншого. На запитання анкети “Чи почуваєте Ви 
себе у безпеці на роботі, на вулиці вдень, на вулиці ввечері та 
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вдома?” відповіді респондентів визначили загальний високий 

рівень небезпеки (табл. 1.6). 

Результати соціологічних обстежень виявили тенденцію 
зростання небезпеки на роботі в Донецькій області. У 2002 р. 

вказали на це 22%, у 2003 р. – 25, у 2004 р. – 28% 

респондентів. По Україні інша картина. Небезпека на роботі 
турбує у 2002 р. – 12%, у 2003 р. – 16, у 2004 р. – 10% 

опитаних. Такий стан не випадковий, бо серед опитаних, хто 
почуває себе в небезпеці на роботі, в Донецькій області 

становить 34% працівників промисловості, а по Україні їх 

кількість – 20%. Підтверджують наявність небезпечних умов 
роботи відповіді на пряме питання “Наскільки безпечними Ви 

вважаєте умови своєї роботи?” в Донецькій області 31% 

респондентів визначили їх як небезпечні та дуже небезпечні, а 
в цілому по Україні – 24%. 

 

Таблиця 1.6. Оцінка респондентами власного відчуття безпеки  
по Донецькій області та Україні у 2002-2004 рр., % 

Місце  
знаходження  
респондента 

У безпеці У небезпеці 
Не можу  

відповісти 

Донецька 
область 

Україна 
Донецька 
область 

Україна 
Донецька 
область 

Україна 

2002 

На роботі 48 47 22 12 30 40 

На вулиці вдень 51 55 27 21 22 23 

На вулиці ввечері 16 20 62 54 22 25 

Вдома 63 70 22 14 15 16 

2003 

На роботі 50 61 25 16 25 23 

На вулиці вдень 51 56 29 21 20 23 

На вулиці ввечері 17 21 65 54 18 25 

Вдома 66 70 18 13 16 17 

2004 

На роботі 62 44 28 10 10 14 

На вулиці вдень 64 60 23 19 14 21 

На вулиці ввечері 22 21 59 54 20 25 

Вдома 75 74 13 10 12 16 
 



 

 22 

Оцінка ефективності діяльності правоохоронних 

органів1. Задоволення потреби людини в безпеці потребує 

відповідного всебічного захисту здоров’я, життя та власності 
людини. Система правоохоронних органів за своїм 

призначенням повинна попереджувати виникнення небезпек у 

житті та діяльності людини, а у разі їх виникнення – сприяти 
захисту прав людини та скасуванню або пом’якшенню 

небезпек. Вибіркове обстеження сприяло можливості оцінки 
роботи правоохоронних органів: міліції, прокуратури, 

податкової міліції та судів (табл. 1.7). 

Найбільш незадоволене населення роботою міліції, але 
тенденції визначають значні позитивні зміни, особливо в 

Донецькій області. У 2004 р. задовільна та добра оцінка 

перевищила на 7% незадовільну, а по Україні – на 6%. Від 46 
до 57% опитаних визначили свою необізнаність щодо роботи 

прокуратури, податкової міліції та судів. А позитивна та 

негативна оцінки в Донецькій області та в середньому по 
Україні майже співпадають. Найбільша незадоволеність 

роботою міліції виявлена у Львівській (46%), Одеській (45%) 

та Дніпропетровській (41%) областях, прокуратури – у 
Львівській та Закарпатській областях (по 21%). 

 

Таблиця 1.7. Оцінка респондентами роботи правоохоронних органів  
Донецької області та України у 2002-2004 рр., % 

Як Ви 
оцінюєте 
роботу 

правоохорон
них органів? 

Добре Задовільно Погано Не знаю 

Донецьк
а область 

Украї
на 

Донецьк
а 

область 

Украї
на 

Донецьк
а 

область 

Украї
на 

Донецьк
а 

область 

Украї
на 

Міліції 

2002 2 4 29 31 47 42 23 23 

2003 3 4 26 31 43 41 27 24 

2004 8 7 34 35 34 36 24 22 

Прокуратури 

2002 3 4 25 26 16 15 56 55 

2003 4 5 23 29 17 16 56 51 

2004 7 6 33 32 12 14 47 47 

                                                   
1 Підготовлено за участю Р.В. Покотиленка. 
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Податкової міліції 

2002 4 7 22 22 15 15 60 57 

2003 4 7 22 25 18 15 56 53 

2004 8 9 31 29 10 12 50 50 

Судів 

2002 3 5 25 25 18 17 54 54 

2003 4 6 24 28 17 17 55 50 

2004 8 9 32 30 12 15 47 46 
 

Визначена опитаними незадоволеність обумовлена 

значною кількістю недоліків в їх роботі. Основні причини 
незадоволеності подано в табл. 1.8. 

Головною та найбільш болючою причиною 
незадоволеності роботою правоохоронних органів є 

зловживання їх працівниками службовим становищем. За 

результатами дослідження 2004 р. найбільш вагомі ці 
зловживання у податкової міліції – 77-78% опитаних, судів – 

61-62, прокуратури – 53-54 та міліції – 33-35%. 

 
Таблиця 1.8. Причини незадоволеності роботою правоохоронних  

органів населенням Донецької області та України  
у 2002-2004 рр., % 

Перелік причин  
незадоволеності  

роботою 
правоохоронних  

органів 

Міліція Прокуратура 
Податкова  

міліція 
Суди 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Працівники зловживають службовим становищем 

Донецька  
область 

32 39 35 54 64 54 77 76 78 57 70 61 

Україна 32 34 33 49 51 53 77 74 77 55 57 62 

Працівники неоперативно реагують на звернення громадян 

Донецька  
область 

36 34 44 18 12 24 0 0 0 16 12 17 

Україна 36 36 39 22 21 21 0 0 0 19 19 17 

Працівники зовсім не реагують на звернення громадян 

Донецька  
область 

20 16 13 12 13 12 0 0 0 9 7 11 

Україна 18 15 14 14 14 14 0 0 0 11 11 9 

Працівники мають низький професійний рівень 

Донецька  
область 

7 6 6 8 5 5 14 14 12 7 7 6 
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Україна 11 11 10 8 8 7 12 14 12 8 7 6 
 

Оперативність реагування органів на звернення громадян 

визначає рівень захисту прав, гарантій і свобод у країні. 

Найбільша незадоволеність на реакцію правоохоронних 
органів щодо звернень громадян опитаними визначилась при 

оцінюванні дій міліції. Про повну їх пасивність засвідчило від 
13 до 20% опитаних протягом 2002-2004 рр. 

Кадровий потенціал правоохоронних органів обумовлює 

ефективність їх роботи. В Україні в цілому люди більш 
невдоволені низьким професійним рівнем цих фахівців, ніж у 

Донецькій області. 

Таким чином, соціальні потреби населення Донецької 
області, їх вагомість та гострота повинні стати стратегічними 

орієнтирами при формуванні регіональних стратегій розвитку. 

Першочерговими серед них є створення умов для підтримки 
зміцнення здоров’я населення та створення умов і надання 

можливостей людині відчувати себе безпечно в усіх сферах 

життєдіяльності. Задоволення потреби в безпеці 
обумовлюється ефективністю роботи правоохоронних органів, 

які не вичерпали можливості для забезпечення захисту людей, 
їх прав на безпечну роботу та безпечне існування. 

 

1.2. Мотивація людини до самореалізації 
 

Серед важливих соціальних пріоритетів у системі 

соціального управління для органів державної влади повинно 

визначатись створення можливостей для реалізації своїх 
здібностей кожною людиною. 

Але ця актуальна для України проблема має значні 
перешкоди до розв’язання у зв’язку з тим, що система 

соціального управління не визначає в колі своїх обов’язків 

управління цими соціальними процесами та не має реального 
інформаційного забезпечення для оцінки стану, можливостей 

та умов її розв’язання. 

Відстеження внутрішньої мотивації людини до 
самореалізації при проведенні соціологічного обстеження 
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“Базова захищеність населення” стає можливим за наявності в 

анкеті прямих і допоміжних питань щодо прагнення людини 

досягти успіху завдяки власним бажанням та силам. Серед 
потреб людини протягом 2003-2004 рр. потреба в 

самореалізації посідала п’яте, передостаннє, місце після 

потреб мати міцне здоров’я, впевненості у майбутньому, 
безпеці, харчах. Останнє, шосте, місце посіла потреба у 

визнанні, компетентності, яка тісно пов’язана з потребою в 
самореалізації і є свідченням її нерозвиненості. 

Потреба в самореалізації, яка оцінювалась опитаними за 

рівнем важливості серед інших потреб, у Донецькій області та 
Україні має незначні розбіжності (табл. 1.9). 

 

Таблиця 1.9. Самооцінка важливості потреби в самореалізації  
в Донецькій області та Україні за 2003-2004 рр., % 

Потреба в самореалізації для мене особисто  
є важливою 

2003 2004 

Донецька область 72 71 

Україна 70 72 
 

В області відбулося незначне зменшення у 2004 р. рівня 

важливості потреби в самореалізації – на 1%, а в Україні – 

зменшення на 2%. Серед інших областей України тільки 
Донецька разом з Вінницькою, Сумською, Хмельницькою 

мають зниження рівня цієї потреби. Одночасно ці області 

разом із Житомирською та Миколаївською мають тенденцію 
до зниження і щодо потреби у визнанні, яка тісно пов’язана з 

потребою у самореалізації людини. 

Причини, які обумовлюють рівень потреби у 
самореалізації, залежать від рівня дійсної реалізації у житті. 

Чим вищий рівень фактичної самореалізації людей, тим 

більше задоволеність життям, рівнем соціальної безпеки, тим 
більша віддача від них суспільству. На запитання “Чи вдалося 

Вам реалізувати себе в сьогоднішньому житті?” більша 
частина опитаних дали позитивну відповідь (табл. 1.10). 

 

Таблиця 1.10. Оцінка респондентами дійсного стану самореалізації  
у власному житті у 2004 р. по Донецькій області та 
Україні, % 
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Чи вдалося Вам  
реалізувати себе в  

сьогоднішньому житті? 

Так, повністю 
вдалося 

Так, частково 
вдалося 

Не  
вдалося 

Важко 
відповісти 

Донецька область 4 47 25 24 

Україна 3 43 28 26 
 

Оцінка стану дійсної самореалізації у житті населення 
Донецької області є вищою, ніж по Україні в цілому. Тих, хто 

констатував повну та часткову самореалізацію в Донецькій 
області, більше половини опитаних (51%), а в Україні – на 5% 

менше. Лише у мм. Києві та Севастополі рівень самореалізації 

вищий, ніж у Донецькій області (відповідно 55 та 54%). На 
такому ж рівні, як у Донецькій області, стан самореалізації у 

Луганській та Чернівецькій областях (по 51%). Констатують 

значно нижчий рівень самореалізації у житті опитані 
Тернопільської області (30%). 

Потреби і можливості реалізації людини залежать від 

ступеня важливості певних цінностей в її житті. Позитивним у 
сфері соціального управління в Україні на сьогодні є 

проголошення цінностей людини як головних пріоритетних 
напрямів діяльності уряду щодо їх забезпечення. Оцінка 

респондентами ступеня важливості основних суспільних 

цінностей корелює з прагненнями людини до самореалізації в 
житті (табл. 1.11). 

 

Таблиця 1.11. Оцінка ступеня важливості суспільних цінностей  
для населення Донецької області та України  
у 2003-2004 рр., % 

Наскільки важливими для Вас є такі 
цінності 

Донецька область Україна 

2003 2004 2003 2004 

Свобода 86 86 86 87 

Рівність 37 85 82 83 

Права людини 92 93 92 93 

Особиста незалежність 90 90 89 90 

Відповідальність 88 89 87 89 

Виконання законів 90 90 88 89 

Активна участь в управлінні державою 48 50 49 50 
 

Позитивним явищем у системі суспільних відносин є 
зростання вагомості загальнолюдських цінностей. 

Продекларовані в Конституції України прагнення до 
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розбудови соціальної та правової держави мають визнання в 

свідомості людей. Аналіз результатів відповідей опитаних 

показав, що значних розбіжностей за ступенем важливості 
загальнолюдських цінностей у населення Донецької області та 

України не простежується, що свідчить про одностайність 

думок респондентів і Сходу, і Заходу, і Центру України. Проте 
особиста незалежність є найбільш значущою цінністю для 

опитаних у Житомирській (94%), Хмельницькій (93%), 
Київській та Миколаївській (по 92%) областях. 

Відповідальність серед визначених цінностей найбільш 

близька для опитаних Сумської (96%), Миколаївської (94%), 
Черкаської (93%), Луганської, Житомирської, Чернігівської та 

Хмельницької (по 92%), Дніпропетровської, Київської, 

Чернівецької (по 91%) областей. 
Найбільш важливою та складною для втілення в життя 

цінністю є активна участь людини в управлінні державою. 

Обмеженою в самореалізації людини була саме ця цінність 
через відсутність необхідних правових і соціально-

психологічних підстав для її здійснення. Вона, порівняно з 

іншими цінностями, і в Донецької області, і в Україні за 
вагомістю нижча майже вдвічі. 

Необхідність і затребуваність реалізації цієї цінності 
найбільше відчувають мешканці Сумської (60%), Івано-

Франківської (58%), Тернопільської, Закарпатської (по 57%) 

областей. А в структурі цінностей донеччан активна участь в 
управління державою – на останньому місці після рівності. 

Повноцінне життя людини можливе при його високому 

рівні та якості. Природним є прагнення досягти цих орієнтирів 
кожною людиною. На питання анкети “Від яких факторів 

залежить рівень життя та можливостей людини?” незначна 

кількість опитаних і в Донецькій області, і в Україні відповіли, 
що переважно від самої людини. 

Спостерігається позитивна тенденція з 2000 по 2004 р. і в 
Донецькій області, і в Україні щодо підвищення ролі самої 

людини у забезпеченні високого рівня та якості власного 

життя. Цей показник указує на поступове збільшення 
адаптаційних можливостей людини до суспільних змін, на 
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покращення соціального самопочуття. Позитивною є 

тенденція до поступового зростання віри людини у здатність 

впливати на рівень та якість власного життя. 
Найбільш показовими є можливості самореалізації 

людини у скрутних ситуаціях. На питання щодо сподівань 

респондентів на власні сили при втраті роботи, затримці 
зарплати, ушкодженні здоров’я та народженні дитини 

результати досліджень фіксують і негативні тенденції 
(табл. 1.12). Сподівання і віра у власні сили значно знижується 

при втраті роботи, при затримках виплат заробітної плати. Це 

загальноукраїнські тенденції. Населення Донецької області 
також висловлює зниження віри у власні сили при наявності 

фінансової скрути при втраті роботи кимось із членів своєї 

родини, затримці зарплати та ушкодженні здоров’я протягом 
2002-2004 рр. 

Самореалізація людини завжди пов’язана із здобуттям 

освіти. Але порівняння можливостей здобути відповідну 
освіту за місцем проживання за 2003 та 2004 рр. показало їх 

незначне підвищення в цілому по Україні (на 3%) та по 

Донецькій області (на 7%). 
Становлення ринкових відносин та їх стабілізація 

обумовили нерівність у суспільстві, розподіл його на бідних і 
багатих. Державна допомога людям від масового характеру 

змінилася адресними допомогами окремим верствам 

населення, які не спроможні себе забезпечити нормальними 
умовами існування. Конкурентність, індивідуалізм поволі 

почали формуватись та укріплюватись у системі суспільних 

відносин. Стали втрачатися колективістські джерела в 
суспільних і виробничих відносинах. За таких умов дуже 

важливо отримати від населення оцінку сучасного стану 

суспільних відносин і сподівання на майбутній їх розвиток у 
певному напрямі. У цілому по Україні 79% опитаних гостро 

відчувають значне розшарування суспільства за рівнем 
доходів, але підтримують такий стан лише 14%. 

У Донецькій області менш гостре відчуття різниці в рівні 

доходів громадян через більш високий життєвий рівень 
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населення, ніж в інших областях України, про що свідчать 

результати опитування (табл. 1.13). 

Патерналістські настрої людей превалюють над індивіду-
алістською психологією, над ліберальним підходом до розв’я-

зання соціальних проблем та задоволення соціальних потреб. 

Тільки 5% опитаних в Україні відчувають турботу уряду 
(влади) про інтереси людей (в областях від 3 до 9%). Але 80% 

респондентів вважають, що у майбутньому такий стан повинен 
змінитись і соціальні інтереси людей мають враховуватись  
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владними органами і стати першочерговими для досягнення 

успіху (в областях від 61 до 87%). У Донецькій області 

патерналістські очікування з боку населення достатньо 
розвинені, хоча ці показники дещо менші, ніж в інших 

областях України. 

Значною втратою для суспільства є втрата 
колективістських джерел існування, коли люди допомагають 

один одному і живуть спільними інтересами. На сьогодні лише 
7% опитаних в Україні визначають наявність реальної 

взаємодопомоги та взаємопідтримки серед людей (в областях 

від 1 до 14%). Але бажання відновити та посилити 
колективістські відносини висловлюють більше половини – 

56% респондентів в Україні та від 25 до 65% в областях. 

Донецька область за цими показниками виглядає менш 
вимогливою, а населення – більш самостійним та 

відповідальним, більш адаптованим до сучасних ринкових 

умов. 

 

1.3. Шляхи та способи соціального захисту працівників 

промислових підприємств Донецької області 
 

Вирішення проблеми соціального захисту людини, по-

перше, пов’язано з характером співвідношення внутрішньої, 
особистої її активності із суспільним оточенням, умовами 

життя, можливостями самореалізації і, по-друге, відбувається 
на різних рівнях життєдіяльності людини. У першому разі 

йдеться про те, що залежно від характеру співвідношення 

внутрішнього і зовнішнього в людській життєдіяльності в 
одних випадках на перший план виходять суб’єктивні чинники 

людини – і тоді передусім ми маємо справу з її самозахистом; 

в інших же випадках, коли переважну роль у долі людини 
відіграють зовнішні обставини її життя (або внутрішня 

неспроможність людини – за її віком чи станом здоров’я), на 

перший план виходять об’єктивні чинники – і тоді ми маємо 
справу з необхідністю соціального захисту людини, що має 

відбуватись з боку її ближнього оточення або суспільства в 
цілому. В останньому разі йдеться про те, що соціальний 
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захист може бути спрямованим або на конкретну особу, або на 

певну категорію людей, або, нарешті, на велику соціальну 

(соціально-демографічну) групу людей. Отже, в цьому 
останньому разі йдеться про соціальний захист на мікро-, 

мезо- та макрорівнях суспільства. Ці рівні соціального захисту 

не означають подрібнення об’єкта захисту на окремих 
індивідів, малих, середніх або великих груп, оскільки кінцевим 

об’єктом соціального захисту завжди є певна, конкретна 
людина і всі рівні цього захисту в кінцевому підсумку 

стосуються її. Залежно від того, з якими групами (класами, 

верствами) людей ідентифікують себе ті чи інші особистості, в 
їх свідомості створюються уявлення про принципи, 

спрямованість та соціально-гуманістичне значення соціальної 

захищеності. І коли людина ідентифікує себе із суспільством 
за його певним соціальним устроєм, то саме в цьому разі ми 

маємо справу з її розумінням належної стратегії соціального 

захисту (самозахисту), як це й було визначено при проведенні 
регіонального соціологічного дослідження у питанні анкети 

працівників промисловості Донецької області: “Як Ви 

вважаєте, для того, щоб змінити стан трудящих на краще, 
необхідно боротися за це в межах існуючого суспільного ладу 

чи прагнути до його докорінної зміни?” Відповіді тут були 
такими (у %): 

необхідно боротися в межах існуючого суспільного ладу 26 
необхідно прагнути до зміни існуючого суспільного ладу 29 

як той, так і інший варіанти неприйнятні, оскільки  

робітники не в змозі будь-що змінити 33 

важко відповісти 12 

Переважаючою, як це помітно, є стратегія активної 
боротьби за свої інтереси (26 + 29 = 55%). Майже рівною 

мірою прихильники цієї стратегії розподіляються на тих, хто 

ладен боротися за свої інтереси у межах існуючого 
суспільного ладу та поза ним (26 та 29%). Якщо до всього 

цього додати тих, хто поділяє стратегію пристосовництва, або 
пасивного очікування (33%), то загальна картина 

ідентифікацій опитаних із тією чи іншою стратегією 

соціальної поведінки стає досить строкатою. Умовно 
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працівників промислових підприємств можна, таким чином, 

поділити на три групи за їх стратегічними установками на 

соціальний захист або самозахист: радикально активні (1), 
помірковано активні (2), пасивно пристосовницькі (3). 

Зазначена картина стратегій соціального захисту може 

бути доповнена іншою – мірою активності працівників, 
спрямованою на соціальний захист. “Роблять все можливе, що 

від них залежить” – 48%, “роблять не все, що в їх силах” – 
38%, “нічого не роблять” – 4% (10% вагаються дати відповідь). 

Порівнюючи картину стратегічних установок на соціальний 

захист з визнанням фактичної активності у його досягненні, 
можна констатувати, що ця реальна активність (48%) дещо 

поступається перед стратегічними установками на успіх (55%). 

Отже, відома життєва максима “бажати і не діяти – значить не 
бажати” спрацьовує певною мірою й у даному разі. 

Міра актуалізації стратегічних установок на соціальну 

захищеність (і відповідно на успіх) дещо корелює з формами 
власності підприємств. Ця кореляція майже непомітна 

стосовно державних, вже приватизованих та закритих 

акціонерних підприємств, але досить помітна при порівнянні 
відкритих акціонерних та державних підприємств з 

приватними (із самого їх початку): працівники останніх 
виявляють більше активності у досягненні захищеності і 

успіху, роблять все можливе для цього (57%) порівняно з 

першими (47 та 50%). Звичайно, на рівень активності у 
забезпеченні захисту, подоланні життєвих труднощів не може 

не впливати вік працівників: чим молодше людина, тим більше 

зусиль докладає вона для подолання цих труднощів (51,5% – у 
віковій групі 18-29 років; 48,9 – у групі 30-39 років; 46,9 – у 

групі 40-49 років; 43,6% – у групі 55-59 років). Але водночас 

кидається у вічі той факт, що “роблячи все, що від неї 
залежить”, молодь вікової групи 18-29 років найбільшою 

мірою порівняно з представниками інших вікових груп 
зізнається у своїй безпорадності, у тому, що вона “робить не 

все, що в її силах” (42,4%, у той час як цей показник в інших 

групах коливається в межах 35-38%). Така контрастна картина 
внутрішнього стану молоді, з одного боку, відбиває її 
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максималізм, високі життєві затребування (як відомий чинник 

вікової психології молоді), а з іншого – ті об’єктивні перетини, 

які створюються кризовою ситуацією в країні і перед якими 
молодь досить часто пасує, покладаючись на утриманський 

стан. 

Нарешті, варто звернути увагу на досить цікаву 
залежність між мірою зусиль, можливістю долання труднощів 

і матеріальним станом родини. Тут показовим є те, що, за 
визначенням респондентів, добробут сім’ї (самого 

респондента) напрямки пов’язаний з рівнем життєвої 

активності її членів (у високозабезпечених сім’ях рівень 
активності найвищий 53,3% і найнижчий показник заниженої 

активності – 33%, у той час як у малозабезпечених сім’ях, що 

перебувають на межі жебрацтва, відповідні показники – 39,4 
та 52,6%. Наведені факти свідчать про те, що переважна 

більшість працівників промисловості усвідомлює залежність 

свого матеріального стану від власних зусиль і досить 
самокритично оцінює своє становище, визнаючи наявність у 

собі невикористаних внутрішніх ресурсів. 

Стратегія активного виборювання прав та захисту 
(самозахисту) своїх інтересів передбачає участь її 

прихильників у різних акціях протесту як спробу соціального 
захисту. І, отже, участь у цих акціях є першорядним критерієм 

того, чи насправді опитані працівники промисловості є 

носіями стратегії активного відстоювання своїх інтересів, чи їх 
самоідентифікації з цією стратегією є вдаваними і сумнівними. 

Перевірити це неважко за допомогою деяких взаємопов’язаних 

питань анкети. Так, на запитання “Які акції протесту були на 
вашому підприємстві за останні два роки?” респонденти 

відповіли (у %): 
ніяких акцій протесту у нас не було  58 

мітинги й демонстрації  7 
страйки  24 

голодування  1 
захоплення будівель  1 

бойкотування рішень адміністрації  1 

невідвантажування вугілля користувачам  1 
важко відповісти 11 
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За свідченням 35% респондентів, на їх підприємствах 

відбулись ті чи інші акції протесту. Самі ці респонденти “іноді 

брали в них участь” (23%) і “систематично брали в них участь” 
(12%), тобто з різною мірою активності всього брали участь 

35%. Можна вважати, таким чином, що реальних (а не 

вдаваних!) прихильників стратегії активної боротьби за свої 
інтереси значно менше, ніж це було продекларовано у 

відповідях опитаних (35%, а не 55%). Водночас така картина 
свідчить про наявність прихованого, потенційного протесту, 

що далеко не завжди стає дійсним протестом унаслідок 

побоювання адміністрації (“бо це загрожує звільненням з 
роботи” – 12%) або зневірення в успіху акцій (“бо в них немає 

ніякого сенсу” – 1%). 

Оцінюючи протестну поведінку під кутом зору її 
стратегічного значення як способу захисту інтересів 

працівників промислових підприємств Донбасу, можна 

констатувати, що: 1) домінуючою позицією в настроях і 
поведінці опитаних є орієнтація на активний захист своїх 

інтересів шляхом участі у різних акціях протесту, переважно 

страйках (дійсно активних – 35%); 2) на другому місці 
знаходяться прихильники стратегії пасивного очікування 

(33%); 3) близько 20% працівників займають позицію 
прихованого, потенційного протесту. Оскільки дві останні 

категорії за стратегією своєї поведінки наближаються одна до 

одної, у поєднанні вони становлять ту більшість, яка 
коливається між дійсно активними та вкінець зневіреними і 

перебуває в стані невизначеності й анемії. 

Тут не може не виникнути питання про те, якою ж мірою 
протестні дії виконують функцію соціального захисту і 

виступають дійсним (ефективним) способом його досягнення. 

Опитані вважають, що протестні акції (у %): 
у більшості виправдовують себе, є ефективними  6 

ефективні лише частково, тому що не завжди сприяють  
вирішенню проблем  45 

неефективні, тому що на акції протесту влада не реагує  
і проблеми залишаються невирішеними  41 

важко відповісти  7 
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Цілковите вирішення проблеми задоволення інтересів 

працівників є мізерним – всього 6% відзначили цей варіант. 

Щодо часткового вирішення цих проблем, то тут картина 
інша – 45%. Отже, половина опитаних (51%) визнає 

ефективність протестних дій як спосіб задоволення їх 

матеріальних інтересів. Взагалі не визнає будь-якої 
ефективності внаслідок фактичного ігнорування владними 

структурами вимог працівників 41% опитаних. Такий стан 
наслідків соціального протесту віддзеркалює і відповідну до 

нього картину життєвих стратегій та настроїв опитаних 

працівників: строката й різноманітна картина реальних 
наслідків протесту породжує таку ж строкатість і 

різноманітність стратегій, установок та очікувань у 

соціальному середовищі працівників промисловості. Втім тут 
може бути й інша, протилежна до зазначеної залежність: саме 

розгубленість, невпевненість, остережлива активність 

робітників призводять до слабкої ефективності їхніх дій. 
Ефективність протестного захисту інтересів працівників 

відчутно залежить від форм власності підприємств. Найбільш 

високою є ефективність протестних акцій на державних 
підприємствах, що не можуть бути приватизованими, та на 

державних підприємствах, які згодом можуть бути 
приватизованими (на перших часткову та повну ефективність 

акцій протесту визнали 57% опитаних, на других – 54,2%, у 

той час як на вже приватизованих підприємствах – 42,4%, на 
закритих акціонерних – 42,3, на відкритих – 49%). Відповідно 

неефективними ці акції є передусім на приватизованих та 

закритих акціонерних підприємствах. Отже, за нашими 
вимірами, протестні способи захисту інтересів працівників 

промисловості більшою мірою спрацьовують у державному, 

бюджетному секторі економіки і меншою – у приватному, 
приватизованому. Інші чинники фактично не впливають на 

розподіл оцінок ефективності протестних акцій (або 
впливають слабкою мірою). 

Традиційно соціальним захистом інтересів людей праці 

займаються, як відомо, профспілки за різними їх галузями та 
рівнем. Проте цей захист не обмежується лише діяльністю 
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профспілок: здійснювати його покликані й інші структури та 

інститути суспільства – адміністративні органи підприємств та 

місцевої влади, представницькі органи місцевої влади та 
місцевого самоуправління, центральні органи законодавчої та 

виконавчої влади, судові органи різного рівня. Якщо за 

радянських часів соціальний захист людей усіх груп або 
верств населення був зумовлений самими відносинами 

суспільної власності і визначав алгоритм функціонування всієї 
системи соціалістичного суспільства, то за 

приватновласницьких, конкурентно-ринкових відносин він, 

по-перше, розповсюджується лише на певні кола 
непрацездатного або тимчасово непрацюючого населення, по-

друге, не має усталеного характеру і залежить від 

кон’юнктури, коливань ринку і, по-третє, нерозривно 
пов’язаний із самозахистом населення, доповнює його. 

Кожний із зазначених різновидів соціального захисту – і 

соціалістичний, і конкурентно-ринковий – мають свої переваги 
і недоліки. За умов соціалістичного господарювання соціальна 

захищеність людей сягала значного рівня і значних масштабів, 

але водночас егалітарний її характер досить часто порушував 
принцип “кожному – за його працею”, призводив до 

невиправданої зрівнялівки, а такий інститут соціального 
захисту, як профспілки, гальмував дію механізму соціальної 

селекції, дійсного (а не декларованого) “соціалістичного 

змагання”, спотворюючи вимоги науково-технічного прогресу, 
оскільки за моральними і правовими нормами “радянського 

способу життя” захист інтересів трудящих не припускав будь-

яких звільнень з роботи (особливо в умовах екстенсивного 
господарювання) і беззаперечно вимагав від керівників 

підприємств та установ “належної виховної роботи” з 

ледарями і малокомпетентними працівниками. У свою чергу 
соціальний захист людей за умов капіталістичних відносин, з 

одного боку, покликаний стимулювати їх життєву активність 
або певним чином компенсувати тимчасову або постійну її 

відсутність, що посилює в життєдіяльності громадян дію 

внутрішнього механізму самозахисту й самодостатності і 
відповідає вимогам розвитку науки, техніки й технології 



 

 39 

виробництва, а з іншого – відбиває соціальну нерівність 

людей, несправедливий характер розподілу сукупного 

суспільного продукту між ними, позбавляє молоде покоління 
рівних стартових можливостей, гіпертрофуючи особистісне 

значення механізму “самовиживання”. 

У сучасній “пострадянській” Україні шляхи і способи 
соціального захисту та самозахисту набули досить своєрідного 

характеру. Поруч з новими, нетрадиційними, 
приватновласницькими механізмами (або в поєднанні з ними) 

продовжують діяти традиційні колективно-егалітарні форми 

соціального захисту. Ліберально-ринкові його способи, що 
мають обмежений і плинний характер як на 

загальнодержавному, так і на приватновласницькому рівнях, 

доповнюються або коригуються способами формальної 
(офіційної, легітимної) та неформальної допомоги, зумовленої 

колективістськими традиціями, ментальністю (родичанням) 

тощо. Патерналістські настрої та очікування, що притаманні 
значною мірою масовій свідомості українського населення, 

свідчать не лише про незатребуваність сучасною сферою праці 

багатьох фахів і спеціальностей, а й про бажання певної 
частини наших громадян залишитись на позиції утриманства у 

доброзичливого суспільства. Подібні настрої й очікування 
спостерігаються передусім у столичному середовищі та в тих 

регіонах, що органічно вписались у ринкові відносини завдяки 

особливостям виробництва та концентрації в них фінансових 
ресурсів (мм. Київ, Кривий Ріг). Зовсім інша річ – Донецька 

область з домінуванням у ній моногалузевої й до того ж 

витратної промисловості. Саме тут проблема соціального 
захисту, винайдення нових або удосконалення існуючих його 

шляхів і способів стоїть найбільш гостро і потребує якомога 

швидкого вирішення. 
Дослідження виявило таку картину дієвості шляхів та 

способів захисту життєвих інтересів працівників промислових 
підприємств Донецької області у відповідях на питання “Хто, 

на Вашу думку, є реальним захисником Ваших прав і 

інтересів?” (у %): 
адміністрація підприємства  23 
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профспілкова організація  24 

органи місцевої виконавчої влади та місцевого  
самоврядування (адміністрація, виконком)  3 

центральні органи державної влади  2 
органи правосуддя  7 

Бог  1 
ніхто (у змозі захистити сам себе)  14 

ні в собі, ні в будь-кому іншому не вбачають захисту  24 
важко відповісти  11 

Майже кожний п’ятий з опитаних вважає себе 

беззахисним і 11% відсотків не визначились з відповіддю. 

Переважна більшість опитаних розглядає захист своїх 
інтересів або як прерогативу різних інституцій (органів) влади 

– більшою мірою, або своєю власною справою – меншою 

мірою. На першому місці серед інститутів захисту – 
адміністрації підприємств і профспілки. Та обставина, що саме 

ці владні органи як реальні захисники інтересів працівників 

промислових підприємств отримали фактично однакові 
відсотки свого визнання (23 і 24%), свідчить про фактичну 

функціональну тотожність цих структур в очах респондентів. 

Контрагенти у справі регулювання трудових відносин між 
роботодавцями та найманими працівниками, що за ринкових 

умов покликані репрезентувати неспівпадаючі їх інтереси, 
вважаються значною частиною опитаних єдиною “командою”. 

Ця обставина може свідчити як про те, що у свідомості 

працівників ще збереглися стереотипи уявлень про профспілки 
як своєрідні “підрозділи” адміністрації підприємств, так і про 

те, що діючі профспілки за нових умов господарювання ще не 

“відокремились” від дирекції, не стали її справжнім 
контрагентом. Показовим є і те, що за всією недовірою до 

дирекції і профспілок значна частина робітників (47%) разом з 

тим вбачає в них єдиних реальних захисників своїх інтересів. 
Враховуючи ту обставину, що 44% опитаних на запитання, 

якої вони дотримуються стратегії дій з метою виживання, 
відповіли: “Сьогодні працівникам треба триматись один 

одного, поодинці нічого не досягнемо“, можна вважати, що 

саме ця категорія працівників колективно й організовано 
апелює за допомогою до дирекції та профспілок. Отже, 
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робітничий колективізм, що помітно перевищує 

індивідуалістичні настрої (останні притаманні 26% опитаних), 

з одного боку, є сьогодні дієвою силою у протистоянні з 
капіталом і відстоюванні своїх соціальних інтересів і з іншого 

– виступає тим чинником ментального (“радянського”) 

походження, що залучає до себе і владні промислові 
структури, вважаючи їх “своїми власними”. 

Важливо далі прослідкувати, якою мірою спрацьовують 
шляхи або способи соціального захисту інтересів працівників 

промисловості залежно від форми власності підприємства 

(табл. 1.14). 
Якщо за середніми показниками адміністрації 

підприємств та профспілкові організації як захисники 

інтересів пра- 
 

 

Таблиця 1.14. Реальний захист інтересів працівників на підприємствах  
з різними формами власності, %* 

Реальні захисники  
інтересів та прав  

працівників  
промисловості 

Підприємства з різними  
формами власності 
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Адміністрація підприємства 19 22 35,6 22,7 25,2 

Профспілкова організація 26,7 26,3 20,3 30 20 

Органи місцевої виконавчої влади 3,7 5,1 - 2 2,2 

Центральні органи державної влади 1,8 2,5 1,7 1 1,6 

Органи правосуддя 13,2 6,8 3,4 3,2 5,2 

Бог 0,4 0,8 - - 0,7 

Ніхто (у змозі захистити себе сам) 12,5 12,7 22 15,5 13,5 

Ні в собі, ні в будь-кому іншому не 
вбачаю захисту 

19 22 22 21,7 28,4 

Важко відповісти 10,3 11 6,8 11,3 10,1 

* Із переліку захисників інтересів працівників вилучені ті підприємства за 

їх формою власності (приватні з самого початку, орендні, державні відкриті 
акціонерні товариства), показники наявності яких не набрали значимої 
кількості. 
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цівників підприємств перебувають фактично на одному рівні 
(23 і 24%), то форми власності підприємств вносять істотні 
корективи в ці рівні. Так, на державних підприємствах, що 
згодом можуть бути приватизовані, захисниками інтересів 
працівників виступають передусім профспілки (відповідно 
26,7 та 26,3%), а вже за ними йдуть адміністрації підприємств 
(19 і 22%), у той час як на приватизованих та на відкритих 
акціонерних підприємствах передують адміністрації (35,6 та 
25,2%), а вже потім ідуть профспілки (відповідно 20,3 та 20%). 
Така картина цілком логічна й закономірна. Адже оскільки на 
державних підприємствах більше відчувається напруженості і 
частіше виникають протестні рухи, то, звичайно, працівники 
цих підприємств апелюють за допомогою здебільше до 
профспілок, а останні змушені тією чи іншою мірою захищати 
інтереси перших. На приватизованих і акціонерних відкритих 
підприємствах ситуація дещо інша: тут більш ретельно 
добираються (і відповідно більш цінуються) 
висококваліфіковані кадри, більш розвинені взаємовигідні, 
партнерські стосунки і адміністративні особи підприємств 
зацікавлені безпосередньо мати справи зі своїми найманими 
працівниками, ніж через посередницькі організації. Саме з цих 
та інших причин ринкового характеру працівники підприємств 
прагнуть вирішувати свої проблеми і питання напрямки з 
адміністрацією. Індивідуалізм ділових стосунків спрацьовує 
тут ефективніше, ніж колективні дії. Недарма варіант відповіді 
“Я в змозі захистити сам себе” найбільшою мірою 
притаманний працівникам приватизованих підприємств (22% 
проти 12,5 та 12,7% працівників державних підприємств). 
Низький рівень захисних можливостей продемонстрували 
центральні органи державної та місцевої виконавчої влади, а 
також органи правосуддя. В останньому разі помітну роль у 
захисті інтересів працівників державних підприємств, що не 
підлягають приватизації, відіграють хіба що органи 
правосуддя (13,2%). Отже, за ринкових, приватновласницьких 
відносин держава (державні органи влади) більшою мірою 
декларує свою відданість ідеї “соціально орієнтованої 
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ринкової економіки”, як це записано в Законі про 
приватизацію (1992 р.), аніж на ділі втілює цю ідею в життя. 

Певний вплив на соціальний захист інтересів працівників 
підприємств спричинює їх вік (табл. 1.15). 

 

Таблиця 1.15. Реальні захисники інтересів працівників у різних  
їх вікових групах, % 

Реальні захисники інтересів  
та прав працівників  

промисловості 

Вікові групи (роки) 

18-29 30-39 40-49 50-54 55-59 
60 і 

більше 
Адміністрація підприємства 14,5 28,7 21,2 18,4 25,6 34,2 
Профспілкова організація 14 23,2 23,8 25,8 26,9 32,9 
Органи місцевої виконавчої 
влади 

3,6 2,5 2,6 2,6 1,3 6,3 

Органи правосуддя 6 8 7,6 6,3 5 2,7 
Бог 0,6 2,5 0,2 - - - 
Ніхто (у змозі захистити сам 
себе) 

23,6 11,8 13 13,7 14 6,6 

Ні в собі, ні в будь-кому  
іншому не вбачаю захисту 

22,4 19,4 25 28,9 24,3 23,7 

Важко відповісти - 0,4 0,2 - - - 

У молодіжній віковій групі (18-29 років) на відміну від 

усіх інших пріоритетну роль відіграє індивідуальний 
самозахист. Представники цієї групи менш за все вбачають 

своїх реальних захисників в адміністраціях підприємств та 

профспілках (14,5 та 14%). Така картина, з одного боку, може 
свідчити про властивий віковій психології молодих людей 

індивідуалізм самоствердження, орієнтацію на самозахист, з 

іншого – перевірену на практичному досвіді впевненість, що 
адміністрація, як і профспілка, надає перевагу більш 

досвідченим, кваліфікованим працівникам, коли постає 

питання про вибір і надання захисту. Звертає далі увагу той 
факт, що у вікових групах 40-49 та 50-54 років спостерігається 

певне пониження ролі адміністрації підприємств як реального 
захисника інтересів трудящих, а в наступних вікових когортах 

(55-59 та 60 і більше) ця роль помітно підвищується. У чому ж 

справа? Очевидно, в тому, що у вище за середній та 
передпенсійному віці за ринково-конкурентних умов 

виявляється значна частка “кандидатів на звільнення” як 

неспроможних далі працювати (та тих, кого адміністрація “не 
може далі терпіти”), і, звичайно, за таких умов адміністрації не 
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настроєні захищати інтереси цієї значної частки. Відбувається 

жорстка селекція, і після звільнення залишається елітна за 

своїми фаховими характеристиками частина людей пенсійного 
віку, яких адміністрація високо цінує і надає їй усіляку 

допомогу. На підтримку категорії “старої гвардії” встають і 

профспілки, і органи місцевої виконавчої влади. 
Матеріальний стан сімей працівників промисловості 

віддзеркалює стан їх соціальної захищеності, шляхи та 
способи соціального захисту (табл. 1.16). 

У наведеній строкатій картині простежуються досить 

цікаві залежності. По-перше, зафіксований безсумнівний факт 
визнання опитуваними підвищення захисної ролі 

адміністрацій підприємств залежно від рівня матеріального 

стану сімей свідчить про те, що адміністративні органи є 
всього лише опосередковуючою ланкою між практичною 

(трудовою) віддачею працівника і адекватною винагородою за 

його внесок у сукупний продукт підприємства. 
Таблиця 1.16. Визначення реальних захисників інтересів опитаних  

залежно від матеріального стану їх сімей, % 

Реальні захисники  
інтересів та прав  

працівників  
промисловості 

Матеріальний стан сімей працівників 
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Адміністрація підприємства 33,3 28,9 20,8 17,1 15,8 

Профспілкова організація 33,3 27,2 24,7 19,4 5,3 

Органи місцевої виконавчої влади 6,7 3,2 3,5 1,4 2,6 

Центральні органи державної влади 13,3 2 1,9 0,6 2,6 

Органи правосуддя 13,3 6,2 6,3 8 2,7 

Бог - 0,8 0,5 0,9 - 

Ніхто (у змозі захистити сам себе) 13,4 15,4 13,7 12,8 13,2 

Ні в собі, ні в будь-кому іншому не 
вбачаю захисту 

- 15,2 23 34,2 42,1 

Важко відповісти - 10,2 13,2 9,7 15,7 

 

Інакше кажучи, адміністративні органи підприємств 
активно захищають лише тих, хто продуктивно, ефективно 
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працює. За умов приватновласницьких, ринкових відносин так 

і має бути. По-друге, дещо іншою є функція профспілок: їх 

діяльність спрямована більшою мірою на соціальний захист 
працівників незалежно від практичної віддачі останніх, і це 

простежується на деяких зростаннях відсотків надання захисту 

в групах малозабезпечених порівняно з відсотками надання 
захисту з боку адміністрацій (24,7 та 19,4% проти 20,8 та 

17,1%). Низький відсоток (5,3%) у респондентів із сімей, що 
перебувають у злиденному стані, може свідчити про 

незбіжність реальної допомоги (захисту) з високим рівнем 

домагань у цієї категорії опитаних (водночас це може свідчити 
і про статистичну малозначущість відсотків у цій нечисленній 

групі респондентів). По-третє, не може не звернути уваги факт 

помітного перевершення отримання найзаможнішою групою 
опитаних допомоги (захисту) порівняно з іншими майновими 

групами – з боку органів місцевої влади (6,7% проти значно 

менших показників цього захисту в інших групах), з боку 
центральних органів державної влади (13,3% проти значно 

менших показників цього виду захисту в інших майнових 

групах) та з боку органів правосуддя (13,3% проти значно 
менших інших показників). У цілому сумарний показник 

захисту “зовні” в групі найбільш матеріально забезпечених 
становить 33,3%, у той час як у групі тих, у кого “зайвих 

грошей немає”, він становить 11,4%, у групі тих, кому 

“грошей вистачає лише на їжу”, – 11,7%, у групі тих, кому 
“грошей постійно не вистачає”, – 10%, у групі тих, чия сім’я 

“перебуває у злиденному стані”, – 7,9%. Отже, чим вище 

матеріальний добробут людини (відповідно її соціальний 
стан), тим більшою мірою користується вона підтримкою 

різних місцевих і центральних владних структур. Наведені 

дані ще раз доводять, що держава у сучасному суспільстві 
захищає передусім інтереси багатих людей і значно меншою 

мірою – інтереси бідних. По-четверте, на цю думку наводять і 
помітно високі відсотки показників повної незахищеності 

працівників двох останніх майнових груп – тих, кому “грошей 

постійно не вистачає” (34,2%), та тих, сім’ї яких “фактично 
перебувають у злиденному стані” (42,1%), у той час як у групі 
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найбільш заможних цей показник становить 0%, а у групі тих, 

кому “доходів вистачає”, – 15,2%. 

Таким чином, дослідження засвідчили, що серед 
різноманітних за інституційним характером і змістом способів 

соціального захисту працівників промислових підприємств 

Донецької області домінують захисні дії з боку адміністрацій 
та профспілок промислових підприємств. Вони більш 

адекватно, порівняно з місцевими виконавчими та 
центральними органами державної влади, реагують на запити 

трудящих, більш адекватно оцінюють підстави для надання 

захисту та більш адекватною мірою визначають обсяг і 
характер допомоги, керуючись передусім ринковими 

критеріями цього визначення. Водночас заходи з соціального 

захисту не можна вважати достатніми як з боку адміністрацій 
та профспілок підприємств, так і особливо з боку владних 

державних структур, які передусім слугують інтересам 

соціальної верхівки. 
 

1.4. Соціокультурні особливості самоорганізованої  

діяльності населення в депресивних регіонах:  

теоретико-методологічні аспекти 
 

Реструктуризація вугільної галузі та ліквідація збиткових 

шахт у Донбасі здійснюються в руйнівному режимі – 

переважно в межах галузевого підходу, технократичними 
методами, без належного урахування життєво важливих 

потреб людей. У результаті закриття шахт і закладів 

соціальної інфраструктури, які їм належали, території, що 
вичерпали традиційні ресурси та втратили головного суб’єкта 

діяльності та розвитку – державні підприємства, стають 

фактично покинутими, неконтрольованими, інвестиційно 
непривабливими та депресивними (занепадають)1. Наслідком 

деградації економічних, соціальних та екологічних умов 

                                                   
1 В управлінській практиці як депресивна розглядається територія, 

рівень розвитку якої за певними показниками значно поступається се-
реднім показникам у країні. 
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життєдіяльності є депопуляція, люмпенізація, міграція 

населення, соціальна напруженість, конфлікти, масове 

незадоволення людей та їхня недовіра до влади, соціально 
деструктивні та протестні форми поведінки. 

Одна з основних причин, що перешкоджають виходу 

постраждалих територій з депресивного стану, полягає у 
повільних темпах децентралізації (та демократизації влади 

політичної та економічної) та переходу України від здебільше 
галузевої (моносуб’єктної державної) системи управління 

населеними пунктами, що ґрунтується, зокрема, на концепції 

“соцміста” – міста при промисловості, до сучасної 
територіальної (полісуб’єктної ринкової), що базується на 

концепції місцевого розвитку. Територіальна система 

передбачає участь у розвитку населених пунктів значної 
кількості суб’єктів (структур, організацій, груп, об’єднань, 

органів) – муніципальних, приватних, кооперативних, 

громадських та ін., а не лише державних на основі розподілу 
повноважень, відповідальності, координації та кооперації 

діяльності, співробітництва на рівні громади. 

Досягнення у відновленні та соціальній реконструкції 
районів промислової реструктуризації, які є у країнах Заходу, 

свідчать про те, що успіху можна скоріше досягти тоді, коли 
учасниками перетворень стають ті, кого вони найбільше 

стосуються, тобто самі люди [78, 81]. 

Надання повноважень та встановлення відповідальності 
громад у районах зростаючої бідності та низького рівня 

зайнятості є життєво необхідним. Через передачу повноважень 

і наділення ними тих, хто не має реальних прав, просування 
ініціатив бідних та нужденних відбувається відновлення 

гуманістичного підходу до вирішення складних соціальних 

проблем [133]. 
Досвід західних країн свідчить, що доцільність участі 

громад у перетвореннях (у тому числі у самозахисті, 
саморозвитку та ін.) полягає передусім у тому, що в ці процеси 

залучаються нові ресурси. Так, завдяки самоорганізованій 

діяльності вивільнюється творча активність людей, 
пробуджується їхня ініціатива, формуються відносини 
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співробітництва та ін. Поєднання цих ресурсів із ресурсом 

адміністративної влади значно збільшує можливості впливу 

(спільного) на обставини та управління розвитком. Крім того, 
участь населення сприяє демократизації суспільства і розвитку 

самоврядування в цілому. З морально-етичної точки зору 

корисність такої участі полягає в тому, що завдяки наділенню 
повноваженнями бідні не ізолюються в соціальних гетто, а 

залучаються до процесів прийняття і реалізації рішень з 
питань місцевого життя. У результаті забезпечується певний 

доступ незахищених соціальних груп до ресурсів відтворення і 

розвитку та більша соціальна справедливість. 
На цей час Українська територіальна громада, як відомо, 

ще не набула якостей реального суб’єкта місцевого 

самоврядування1, тобто є територіальною спільнотою, що 
складається з неорганізованого населення, неспроможного 

виступати як колективний суб’єкт. 

Відповідно до Концепції реформування публічної 
адміністрації в Україні пріоритетами майбутніх змін, які 

політичне керівництво країни планує здійснювати в 2006-

2009 рр., повинні стати розвиток місцевого самоврядування і 
мінімізація повноважень держави за допомогою їх передачі 

разом з ресурсами територіальним спільнотам. 
Для того щоб територіальні спільноти набули якості 

суб’єкта діяльності та здійснювали саморозвиток, необхідна 

участь населення в процесах перетворень як у розвинених 
країнах. Накопичений там досвід громадської самоорганізації 

та самоврядування не можна не враховувати в Україні. Однак 

його не слід розглядати як універсальний та некритично 
запозичати. Необхідно мати на увазі, що “...самоорганізація … 

без залучення пізнаних глибинних механізмів суб’єктності 

соціумів – справа безнадійна і навіть небезпечна…” [29, с. 94]. 
Локальні територіальні спільноти радянського типу, які 

впродовж 70 років були об’єктом державного управління, 
набули в Україні статусу суб’єкта самоврядування внаслідок 

запозичення західної автономної асоціативної моделі територі-

                                                   
1 Див., наприклад, матеріали “круглого столу” [88]. 
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альної громади. Ця модель ґрунтується на характерних для 

Заходу соціокультурних механізмах, що знайшли, зокрема, 

відбиток у соціально-філософській доктрині субсидіарності, 
згідно з якою у тріаді особистість–суспільство–держава 

найвищою цінністю й самодостатністю наділена саме 

особистість. 
Відповідно до західної моделі громади її інтереси і права 

фактично автономні тою чи іншою мірою і протистоять владі 
держави. Ця модель має специфічний організаційний механізм 

практичного втілення, завдяки якому громадяни реалізують 

своє право на самоорганізовувану діяльність. Вони можуть із 
власної ініціативи засновувати з метою реалізації своїх 

індивідуальних і групових інтересів (соціальних, економічних, 

культурних, професійних, етнічних, сусідських тощо) 
різноманітні недержавні некомерційні об’єднання (НДО), що 

конкурують одне з одним за ресурси. Разом із тим для захисту 

інтересів, спільних для всіх членів громади, НДО можуть 
об’єднуватися і виступати як колективний (асоційований) 

суб’єкт діяльності (презентований горизонтальною мережевою 

структурою) на засадах партнерського договору з іншими 
суб’єктами – з бізнесом та владою (горизонтальна координація і 

співпраця з ними). 
Суспільна потреба у самоврядуванні, відтворенні та 

розвитку на локальному рівні визріває в Україні за цілком 

інших історичних, соціокультурних та інших умов, ніж у 
країнах Заходу. Незважаючи на це, при обранні в якості зразка 

західної моделі територіальної громади, що сформувалася в 

умовах іншої культури, було проігноровано багатий 
історичний досвід специфічної локальної самоорганізації та 

територіального самоврядування, наявний в Україні. Зокрема, 

не були взяті до уваги такі самобутні форми самоврядування, 
як вічове правління, громадське і козацьке самоврядування, з 

характерними для них горизонтальними мережами 
взаємовідносин. Бракує розуміння природи та значущості 

сучасної практики самоорганізованої діяльності населення в 

межах специфічної горизонтальної мережі громадського 
самоврядування – рад і комітетів мікрорайонів, домових, 
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вуличних, квартальних, селищних комітетів, що 

репрезентують інтереси сусідських спільнот. Корені цієї 

мережі, як уявляється, в сотенній системі управління періоду 
вічового устрою Київської Русі1. У 2001 р. громадські комітети 

самоврядування всіх видів стали нижчими ланками управління 

в системі місцевого самоврядування та фактично втратили 
статус громадських [34]. Поза полем зору реформаторів 

опинилась також традиційна для України самоорганізована 
діяльність населення на основі взаємодопомоги в межах 

неформальних сусідських груп2. 

Невдачі перетворення територіальної спільноти на 
громаду як колективний суб’єкт самоврядування в результаті 

використання західної моделі зумовлюють необхідність 

відмови від спрощеного підходу до її трансформації та 
ігнорування вітчизняних традицій і власної соціокультурної 

специфіки. Слід говорити не про пряме запозичення західних 

зразків організації життєдіяльності громад, а про виявлення та 
структурне оформлення їхніх функціональних аналогів, 

здатних забезпечити виконання відповідних функцій 

територіальної громади, але при цьому адекватних українській 
соціокультурній специфіці. 

Як уявляється, в процесі набуття якостей суб’єктності 
українська територіальна спільнота буде прагнути до 

реалізації власної соціокультурної моделі шляхом специфічної 

організованої (самоорганізованої) діяльності. Дослідження цієї 
діяльності дозволить виявити суттєві прояви суб’єктності 

української територіальної громади. 

Особливий інтерес викликає самоорганізована діяльність, 
що практикується в територіальних спільнотах депресивних 

територій. Скоріше за все, соціокультурна специфіка найбільш 

яскраво проявляється саме тут. Це пов’язано з тим, що, як 
відзначає П. Штомпка, стагнація або криза негайно 

відновлюють традиції. У тяжкі часи люди звертаються до 
досвіду минулих часів [119, с. 99]. 

                                                   
1 Про сотенну систему управління див., наприклад: [24, с. 77]. 
2 Див.: [26, с. 24]. 
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Теоретико-методологічне підґрунтя проведеного 

дослідження становили синергетичний і соціокультурний 

підходи, які використовувались як такі, що доповнюють одне 
одного. 

У межах синергетичного підходу реформаторська 

діяльність із перетворення територіальної спільноти на 
громаду розглядається “...не як довільне поєднання та 

перерозподіл елементів інертного соціального матеріалу за 
якимсь вигаданим проектом, а як збудження середовища, що 

ініціюється суб’єктом, і подальша самопобудова й 

самодобудова структури (відповідно до внутрішніх потенцій 
середовища) у напрямі до одного з атракторів…” [45, c. 44]. 

Кінцевий стан, тобто набуття територіальною спільнотою 

якостей суб’єкта діяльності, не може визначатися ззовні, 
оскільки “...в середовищі потенційно містяться певні 

архітектури структур, і лише відповідний цій архітектурі 

вплив має надію на успіх” [45, с. 49]. Суб’єктність громади 
може сформуватися лише в процесі її самоорганізації, 

самопросування за власною внутрішньою логікою. Зовнішній 

суб’єкт здатний лише ініціювати і підтримувати процес 
трансформації спільноти в громаду. Ефективність цього 

впливу визначатиметься мірою його відповідності внутрішній 
логіці саморуху системи. “Якщо керуючими зусиллями, на 

момент утворення самоорганізовуваних структур, 

підштовхнути їх у потрібному напрямі, то самоорганізація 
багато добудує сама” [8, с. 76]. “Існує шлях багаторазового 

скорочення часових витрат і матеріальних зусиль, шлях 

резонансного збудження бажаних і – що не менш важливо – 
реалізованих у цьому середовищі структур” [45, с. 41]. 

З огляду на те що якості суб’єктності громади 

виявляються в її організаційній будові, наділеній певною 
соціокультурною специфікою, дослідження процесів 

самоорганізації громад слід здійснювати на засадах 
соціокультурного підходу. В його межах суспільство 

розуміють як єдність культури та соціальності [51, с. 3]. Тому 

первинне локальне співтовариство – громаду – теж необхідно 
розглядати у взаємозв’язку культури та соціальності. 
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“Соціокультурний підхід акцентує увагу на глибинних і 

сталих соціально-ціннісних структурах, що визначають об’єк-

тивні межі для трансформації..., виявляють соціокультурні 
підвалини, що дають змогу пояснити відхилення перебігу 

реформ від планів”. Він дає змогу визначити неминуче наявні 

соціокультурні обмеження, “...що зумовлюють опір або 
прийняття тих чи інших культурних зразків” [44, с. 27]. 

З позицій синергетичного та соціокультурного підходів 
територіальна громада є відкритою соціальною системою, що 

самоорганізується, котра є носієм певної соціокультурної 

специфіки. Як колективний суб’єкт діяльності вона, у свою 
чергу, складається з інших мікросуб’єктів – індивідуальних 

(окремі жителі) та колективних – недержавні некомерційні 

громадські організації (НДО), сусідські об’єднання, 
кооперативні, муніципальні та інші самоорганізовані 

утворення. Ці суб’єкти розглядають як структурні елементи 

громади. Вони взаємодіють як одне з одним, так і з іншими 
суб’єктами, що діють на території громади (влада, бізнес). У 

процесі взаємодії між ними може складатися конкретна 

система взаємозв’язків – горизонтальних (суб’єкт-суб’єктних) 
або вертикальних (суб’єкт-об’єктних), та взаємин – 

рівноправних (партнерських) або відносин залежності й 
підпорядкування (патрон-клієнтських). Особливості 

взаємозв’язків і взаємин, що виникають між структурними 

елементами громади, віддзеркалюють соціокультурну 
специфіку її як колективного суб’єкта. 

Територіальна громада виникає і змінюється в результаті 

використання її членами, котрі керуються тими чи іншими 
цінностями у межах певної системи їхніх взаємозв’язків, 

взаємодії й відносин, різноманітних способів, форм, засобів 

соціальної активності/діяльності. 
Під суб’єктністю територіальної громади розуміють її 

здатність до самостійного (автономного) відтворення на 
власному соціокультурному ґрунті різноманітних способів, 

форм, засобів соціальної активності/діяльності, спрямованих 

на задоволення потреб членів громади. 
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Органічна трансформація і набуття громадою якостей 

суб’єктності не можуть забезпечуватися зовнішніми 

зусиллями реформаторів на підставі запозиченої моделі, тому 
що зміст суб’єктності детермінований невпинно 

відтворюваними ендогенними соціально-ціннісними 

регуляторами (структурами/механізмами). Разом із тим він 
зумовлений конкретно-історичними умовами і має динамічний 

характер. 
З метою пошуку функціональних аналогів західних 

структур громад слід визначити первинні структурні елементи 

української громади, що в змозі виступити в ролі каталізатора 
процесу організаційного оформлення громади та її 

становлення як суб’єкта діяльності. В Україні таким 

елементом найімовірніше може стати сусідське 
співтовариство. Його особливу роль зараз не можна помітити 

крізь призму застосовуваної західної асоціативної моделі 

громади, але вона вияскравлюється в історичній 
ретроспективі1. 

Ми передбачали, що аналіз самоорганізації населення у 

межах сусідських співтовариств (тобто за місцем проживання) 
дасть змогу вирізнити первинні структурні елементи 

української територіальної громади, які утворюють 
центральну ланку процесів соціальної самоорганізації, що в 

ній відбуваються, і визначають її соціокультурну специфіку. 

Самоорганізація громадян за місцем проживання у 
дослідженні розглядалася як процес виникнення й розвитку 

організаційних структур, у межах яких відбувається взаємодія 

членів сусідських співтовариств, спрямована на розв’язання 
проблем, захист інтересів і задоволення індивідуальних і 

групових потреб їхніх членів. Ця взаємодія ініціюється на 

підставі внутрішніх потреб самого сусідського співтовариства 
і здійснюється його членами як самостійно (за рахунок 

власних ресурсів), так і завдяки залученню зовнішніх ресурсів 
шляхом співпраці з іншими акторами (аналогічними 

організаційними структурами, владою, бізнесом тощо). 

                                                   
1 Див.: [26, с. 21-25]. 
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Відмінною рисою такого різновиду самоорганізації є те, що 

такі структури виникають та існують завдяки 

енергії/активності самих сусідських співтовариств (груп) і 
участь в їхній діяльності є цілком добровільною. Цей різновид 

самоорганізації конче важливий для виявлення 

соціокультурної специфіки суб’єктності. 
Процес самоорганізації громади – це добровільно 

здійснювана її членами індивідуальна і колективна діяльність, 
зумовлена належністю до цієї громади й спрямована на 

задоволення певних потреб її членів. Діяльність громади, що 

самоорганізується, – ключова ознака наявності в неї рис 
суб’єктності й головний вияв цієї суб’єктності. Ця діяльність 

завжди здійснюється в межах конкретних структурно-

функціональних утворень (організаційних форм). Саме ці 
утворення і є носіями колективної суб’єктності. Тому 

виявлення й аналіз специфічних форм самоорганізованої 

діяльності громади потрібні для вивчення суб’єктності 
територіальної громади як цілісної соціокультурної системи. 

Інакше кажучи, в контексті синергетичного та 

соціокультурного підходів дослідження самоорганізованої 
діяльності служить найважливішим джерелом інформації про 

суб’єктність територіальної громади. 
Як вже відзначалось, первинним структурним елементом 

західної асоціативної моделі громади є самоорганізовані 

недержавні некомерційні об’єднання громадян (НДО). Вони 
створюються за їх власною ініціативою для реалізації 

індивідуальних, групових, а також спільних для всіх членів 

громади інтересів. 
У процесі взаємодії (на основі як конкуренції, так і 

співробітництва) значної кількості самоорганізованих 

структур (суб’єктів діяльності) між ними встановлюються і 
реалізуються рівноправні суб’єкт-суб’єктні відносини в межах 

горизонтальних мереж. Виступаючи як колективний 
(асоційований) суб’єкт, ці самоорганізовані структури на 

основі партнерського договору з владою та бізнесом 

(горизонтальної координації та співробітництва) забезпечують 
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баланс індивідуальних, групових та спільних для всіх членів 

громади інтересів, її відтворення та сталий розвиток. 

Асоціативна модель громади ґрунтується на гетерогенній 
соціальній структурі, з характерною для неї високою 

соціальною мобільністю та диференціацією на групи інтересів 

(соціальні, економічні, культурні, етнічні, професійні, вікові, 
сусідські та ін.), що представляють численні НДО. 

Становлення міського співтовариства – громади – має 
певний індикатор. Це “число клубів, об’єднань, товариств, що 

утворюються мешканцями – на 1000 або 10000 жителів. 

Середньоєвропейський показник числа некомерційних та 
неконфесіональних громадянських об’єднань на 1000 жителів 

складає в середньому від 40 до 60” [18, с. 190]. 

У радянській моделі влади, де держава була суб’єктом 
управління та розвитку територій, а територіальні спільноти – 

безсуб’єктними структурами, джерелом ресурсів для 

промисловості, реалізовувалися суб’єкт-об’єктні відносини 
“вертикальної ієрархії”, панування-підпорядкування. В умовах 

обмеженої соціальної мобільності соціальна стратифікація 

населення територій здійснювалася на основі промислового 
розподілу праці в інтересах держави. Населення 

диференціювалося на соціально-професійні (галузеві) 
соціально неоднорідні групи, що більшою мірою були 

прив’язані до своїх підприємств, ніж до територій 

проживання. Групи громадських інтересів були відсутні. 
Нечисленні громадські організації (комсомол, профспілка, 

ДТСААФ, ОСВОД, Товариство Червоного Хреста, спілка 

ветеранів війни і праці та ін.) діяли в інтересах держави. 
Мобілізаційні громадянські структури (суб’єкти розвитку), 

характерні для західних громад – НДО, спроможні 

висловлювати і захищати інтереси громадян та спонукати 
місцеву владу до їхнього задоволення, були відсутні. 

Згідно із задумом реформаторів здійснювані в Україні 
радикальні перетворення повинні були змінити систему 

соціальних відносин, зокрема, призвести до диференціації 

соціальної структури на групи інтересів. У результаті цього на 
локальному рівні очікувалася поява значної кількості 
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самоорганізованих недержавних некомерційних структур – 

НДО, що, як передбачалося, в кінцевому підсумку стануть, як і 

в західних країнах, асоційованим суб’єктом громадського 
самоврядування та розвитку. 

 

1.5. Соціальна самоорганізація населення в депресивних 

селищах як прояв суб’єктності територіальних громад 
 

Виходячи з аналізу проблемної ситуації як об’єкта 
соціологічного дослідження, були обрані територіальні 

спільноти двох розташованих у межах м. Донецька 
депресивних селищ, що постраждали від закриття шахт. Його 

предметом була самоорганізована діяльність, що 

практикувалася членами цих спільнот. Мета соціологічного 
опитування полягала у виявленні соціокультурної специфіки 

самоорганізованої діяльності, знання якої необхідне для 

раціоналізації та активізації процесу трансформації 
територіальної спільноти в громаду як суб’єкт діяльності та 

саморозвитку. За репрезентативною вибіркою методом 

інтерв’ю були опитані члени домогосподарств у віці від 
16 років та старше: у селищі №1 – 350 людей, у селищі №2 – 

351 людина. 

Результати досліджень, виконаних у територіальних 
спільнотах депресивних селищ, свідчать про те, що соціальна 

самоорганізація здійснюється тут за власним сценарієм, який 
суттєво відрізняється від західного. 

Це пояснюється передусім тим, що процеси соціальної 

стратифікації територіальних спільнот на основі 
багатоукладних відносин власності та формування нової 

соціальної структури знаходяться в початковій стадії. 

Населення селищ, постраждалих від закриття шахт, ще й зараз 
значною мірою економічно залежить від держави. Про це, 

зокрема, свідчать джерела доходів сімей респондентів, що 

здебільшого є державними. Насамперед, це різні види пенсій 
(у сім’ях більш ніж двох третин респондентів) і заробіток на 

основному місці роботи (у сім’ях більше половини опитаних), 
головним чином на державних підприємствах у сфері важкої 
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промисловості1, різноманітні види соціальної допомоги та 

виплат (у сім’ї кожного четвертого – п’ятого учасника 

опитування). Грошові доходи з недержавних джерел (торгівля 
на ринку, продаж вирощеної сільгосппродукції, платні послуги 

населенню, “човниковий” бізнес, виробництво товарів на 

продаж) є в сім’ях лише кожного п’ятого респондента 
(табл. 1.17). 

 

Таблиця 1.17. Основні джерела доходів сімей респондентів, % 

 Селище 
№1 

Селище 
№2 

Пенсія (за віком, за вислугу років, за інвалідністю, у 
випадку втрати годувальника, соціальна) 

67 67 

Заробітна плата на основному місці роботи за наймом 61 51 

Робота у власному підсобному господарстві, на земельній 
ділянці, що є джерелом продуктів харчування 

43 30 

Допомога родичів, що живуть окремо 18 20 

Торгівля на ринку, вулиці 9 7 

Регрес у зв’язку з трудовим каліцтвом 7 12 

Заробітна плата на тимчасовій роботі за наймом 6 5 

Соціальна допомога (з приводу малозабезпеченості, догляду 
за інвалідом, вагітності, інша допомога на дітей, аліменти) 

6 5 

Продаж сільськогосподарської продукції, вирощеної у  
власному підсобному господарстві, на земельній ділянці 

5 6 

Послуги населенню з будівництва та ремонту житла,  
транспортних перевезень та ін. 

4 4 

Стипендія 2 2 

“Човниковий” бізнес 2 1 

Допомога по безробіттю 1 3 

Заробітна плата на роботі за наймом (сумісництво) 1 1 

Допомога у зв’язку з катастрофою на ЧАЕС 1 1 

Виробництво споживчих товарів на продаж 1 1 

Благодійницька допомога 1 1 

Компенсаційні виплати у зв’язку із закриттям підприємства 1 1 

Дослідження показало, що абсолютна більшість 
респондентів – до 97% (згідно з власною оцінкою їхніх 

сімейних доходів), є нужденними або малозабезпеченими 

(табл. 1.18). 
 

                                                   
1 Про це непрямо свідчать дані дослідження структури зайнятості 

працездатних жителів селищ. 
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Таблиця 1.18. Сімейні доходи за оцінками респондентів за останній рік, % 

Оцінка достатності доходів 
Селище  

№1 
Селище  

№2 

Нам не вистачає грошей навіть на харчування 39 53 

Вистачає грошей на харчування, але придбати одяг вже 
складно 

42 35 

Нам вистачає грошей на харчування, одяг, але їх  
недостатньо для придбання дорогих речей (наприклад,  
холодильника або телевізора) 

16 9 

Ми можемо купувати деякі дорогі речі (як наприклад,  
холодильник або телевізор), але не можемо дозволити  
собі все, що бажається (наприклад, автомобіль) 

3 3 

Ми можемо ні в чому собі не відмовляти - - 
 

Уявляється, що в обстежених місцевих спільнотах слід 

очікувати, скоріше за все, прояву наявної в Україні тенденції 

до поляризації соціальної структури на незабезпечену 
більшість і багату меншість (наявність такої тенденції 

підтверджується даними численних джерел). Формування 

гетерогенної соціальної структури територіальних спільнот, 
що відзначається високою соціальною мобільністю (як у 

західних країнах), у найближчій перспективі є надто 
проблематичним. 

Таким чином, у територіальних спільнотах депресивних 
селищ досі не сформувалася соціальна структура, 
диференційована на основі економічних чинників на 
різноманітні соціальні групи, з характерними для них 
інтересами, що зумовлюють появу самоорганізованого 
неурядового сектора громадянської активності – НДО. 

У діяльності громадських організацій в обох селищах 
активно бере участь 4-5% жителів. Однак кількість активістів, 
що є членами організацій нового типу, характерних для 
громадянського суспільства (екологічне об’єднання, 
професійна асоціація, студентська спілка, спортивний клуб та 
ін.), є ще меншою і не перевищує 1-1,4% (табл. 1.19). 

Дані інших джерел також свідчать про те, що в 
громадській роботі бере участь не більш 5% населення (у 
цілому по Україні). Причому понад 80% членів НДО входять 
до нетипових для громадянського суспільства організацій [41, 
с. 255]. Дослідження Центру ім. Разумкова підтверджують, що 
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до активної громадської діяльності залучено близько 5% 
громадян України. Переважна більшість людей не відчувають 
у ній потреби [124].  

 

Таблиця 1.19. Участь мешканців селища в роботі громадських  
організацій, % 

Організації 

Є членом  
(числиться) 

Бере активну  
участь у роботі 

селище 
№1 

селище 
№2 

селище 
№1 

селище 
№2 

Профспілка (традиційна) 25 18 0,5 1 

Садово-городнє товариство 2 1 0,3 - 

Рада ветеранів війни та праці 1,1 2 1 1 

Квартальний, вуличний, домовий комітет 1 1 1 0,3 

Профспілка (нетрадиційна) 0,6 1,2 - 0,3 

Спілка чорнобильців “Союз-Чорнобиль” 0,6 1 - - 

Спілка пенсіонерів 0,6 0,2 - 0,2 

Спілка багатодітних матерів 0,6 - - - 

Професійне об’єднання, асоціація  
(лікарів, учителів, економістів та ін.) 

0,3 1 0,3 0,3 

Спілка інвалідів  0,3 1 - 1 

Спортивний клуб (спілка) 0,3 0,3 0,3 0,3 

Спілка воїнів-афганців 0,3 0,3 - - 

Студентська спілка 0,3 - 0,3 - 

Екологічне об’єднання - 0,3 - 0,3 

Інша організація, об’єднання, рух 0,6 1 0,6 - 

Всього 53,6 28,3 4,3 4,7 
 

У цілому в Україні налічується близько 25 тис. НДО [38, 
с. 23], що не відповідає стандартам громадянського 
суспільства. Як відзначає Н.І. Соболєва, в суспільстві існує “... 
“алергія” на різні форми громадських організацій, оскільки 
переважно їх ототожнюють із функцією контролю, до того ж 
на допомогу з цього боку мало хто всерйоз покладається” [89, 
с. 13]. 

Незважаючи на незалученість жителів до громадської 
роботи в складі громадських організацій нового типу, значна 
їх частина протягом останніх двох років брала участь у 
самоорганізованій діяльності в складі неформальних груп, що 
складалися з проживаючих окремо родичів, друзів, знайомих, 
сусідів. Це була реакція людей на екстремальні ситуації, бо 
разом з шахтами було закрито пункти охорони здоров’я, лазні, 
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перукарні, їдальні, дитячі сади та оздоровчі табори, палаци 
культури, бібліотеки, спортзали, житлово-експлуатаційні 
управління та ін. Так, ліквідація установ відомчої соціальної 
інфраструктури зумовила інтенсивний обмін послугами серед 
мешканців селищ. Приблизно три чверті опитаних у селищі 
№1 та близько двох третин респондентів у селищі №2 брали 
участь особисто (або члени їхніх сімей) у взаємообміні 
послугами (табл. 1.20). 

 

Таблиця 1.20. Участь мешканців селищ (членів їхніх сімей) в обміні  
послугами з родичами, друзями, знайомими, сусідами, % 

 
Надання послуг іншим людям Отримання послуг від інших людей 

селище №1 селище №2 селище №1 селище №2 

Інколи 46 42 52 47 

Часто 28 22 20 18 

Ніколи 26 36 28 35 
 

У зв’язку з виниклим антисанітарним станом територій у 
селищах від 21 до 28% респондентів добровільно займалися 
благоустроєм у складі неформальних груп. Аварії в 
комунікаційних мережах спонукали приблизно кожного 
четвертого учасника опитування із селища №1 і кожного 
сьомого із селища №2 до виконання різних ремонтних робіт. 
Спільна діяльність мала місце також у сфері дозвілля – 
кожний третій-четвертий респондент брав участь у 
колективному святкуванні знаменних дат та ін. Неформальна 
колективна самоорганізована діяльність, пов’язана з 
отриманням грошових доходів, не набула скільки-небудь 
помітного розвитку. Так, у виконанні платних робіт і послуг за 
місцем проживання, торгівлі та “човниковому” бізнесі брали 
участь лише 2-3% респондентів (табл. 1.21). 

В обох селищах у ході дослідження були виявлені реально 
існуючі неформальні сусідські групи і об’єднання. Так, 

наприклад, до складу одного з них входило близько 60 чол., 

що мешкали на трьох вулицях, із чисельністю 150 чол. Члени 
цього об’єднання, як і інших, організовували дозвілля дітей, 

охороняли громадський порядок, обмінювалися послугами та 

ін. 
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Таблиця 1.21. Види діяльності, для виконання яких мешканці  
селищ добровільно об’єднувались із родичами,  
друзями, знайомими, сусідами, % 

Види діяльності 
Селище 

№1 
Селище 

№2 

Святкування знаменних дат, урочистих подій 33 24 

Виконання робіт з благоустрою території селища (вулиці, 
подвір’я дому та ін.) 

28 21 

Виконання за місцем проживання ремонтних та інших  
неоплачуваних робіт разом з іншими людьми 

26 14 

Безкоштовний взаємообмін послугами 26 15 

Складання колективної скарги 14 13 

Участь в інших заходах у складі сусідської групи 6 1 

Участь у заходах, що проводились громадською організацією 3 2 

Виконання платних робіт та послуг за місцем проживання  
у складі самодіяльної групи 

3 2 

Комерційна діяльність у складі самодіяльної групи (торгівля, 
“човниковий” бізнес) 

3 2 

Охорона громадського порядку 2 3 

Участь у художній самодіяльності 1 2 

Робота в селищній раді 1 1 

Не об’єднувались ні з якого приводу 36 51 

 

Детальне вивчення практики взаємопослуг показало, що 

найчастіше сусіди надають друг другу послуги, що не 
вимагають високої кваліфікації (від 10 до 30% учасників 

опитування). У тому числі – позичання грошей, надання для 

користування книг та касет, продуктів, речей, придбання 
медикаментів, продуктів та товарів, дрібний ремонт житла, 

догляд за хворими і престарілими сусідами, супровід їх у 

медичні установи та ін. Більш кваліфіковані послуги (ремонт 
різних видів техніки, взуття, пошиття і ремонт одягу та ін.) 

надавались значно меншою кількістю респондентів (від 1 до 

9%) (табл. 1.22). 
Уявляється, що в реальному житті перелік послуг, які 

надаються мешканцями селищ один одному на некомерційній 
основі, значно ширше, ніж по 29 видам, виявленим у ході 

дослідження. Було встановлено також, що більше послуг 

отримують ті люди, що частіше самі їх надають. Це свідчить 
про те, що, напевно, існує деякий баланс між соціальними 
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витратами та результатами в цій сфері самоорганізованої 

громадської діяльності (табл. 1.22). 
 

Таблиця 1.22. Види безкоштовних послуг та допомоги, що надавалися  
мешканцями (членами їхніх сімей) сусідам, % 

Види послуг та допомоги Селище №1 Селище №2 

Даю в борг гроші 30 25 

Даю на деякий час книги, аудіо-, відеокасети 29 24 

Ділюсь продуктами 27 17 

Віддаю речі 24 14 

Купую медикаменти 22 11 

Купую продукти, товари 21 11 

Виконую дрібний ремонт житла 15 7 

Доглядаю хворих, престарілих, самотніх 13 9 

Готую їжу 11 10 

Супроводжую в медичні заклади 11 9 

Виконую будівельні роботи 11 7 

Надаю транспортні послуги 9 6 

Ремонтую сантехніку 9 5 

Виховую, доглядаю дітей 8 2 

Сплачую комунальні послуги 8 4 

Обробляю присадибну, дачну ділянку 7 4 

Ремонтую побутову техніку 7 5 

Доглядаю за квартирою, домом 6 3 

Заготовлюю та консервую продукти на зиму 5 3 

Надаю перукарські послуги 5 4 

Оформлюю різні документи 5 6 

Заготовлюю паливо 5 3 

Ремонтую (шию) одяг 5 2 

Доглядаю за свійськими тваринами 5 5 

Доставляю воду 4 3 

Прибираю, перу та ін.  3 2 

Ремонтую взуття 3 1 

Ремонтую радіо- і телеапаратуру 3 2 

Займаюсь с учнями, надаю репетиторські послуги 2 1 
 

Розвинена практика обміну послугами свідчить не тільки 

про дефіцит послуг та відсутність у жителів можливостей для 

їхнього отримання. Вона свідчить також про наявність 
сприятливих передумов для створення нової соціальної 

установи – центру взаємної соціальної допомоги. Більшість 

опитаних (71% у селищі №1 і 62% у селищі №2) вважають 
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такий центр необхідним. Він потрібний для організації 

добровільного обміну послугами між жителями – виявлення 

попиту та пропозиції на різні послуги, налагодження зв’язків 
між учасниками обміну, забезпечення порядку обміну та ін. 

Негативно поставились до ідеї створення центру лише 6-7% 

респондентів. Мешканці селищ не тільки підтримали ідею 
створення центру взаємної соціальної допомоги, але і виявили 

готовність до участі в його роботі. Так, 47% опитаних у селищі 
№1 і 39% у селищі №2 заявили про своє бажання надавати 

послуги і одержувати їх у центрі. 

За кордоном обмін послугами здійснюється в рамках 
мереж LETS (Local Exchange Trading System) [131]. 

Призначення мереж полягає не тільки в поліпшенні якості 

життя своїх членів, але і в налагодженні більш сприятливих 
взаємовідносин між ними. Члени мереж, що є неприбутковими 

громадськими організаціями (чисельністю від 10 до 1000 чол.), 

сплачують невеликі річні внески, що покривають поточні 
видатки. Перелік послуг, що надаються в рамках мереж, 

досить різноманітний. Наприклад, в Англії їх налічується 

близько 1000 видів. 
Як уявляється, використання досвіду з обміну послугами, 

накопиченого за рубежем у рамках мереж LETS, є актуальним 
не лише для жителів постраждалих селищ, де подібний обмін 

здійснюється спонтанно і менш ефективно, але і для інших 

територій України, що переживають труднощі 
трансформаційного періоду. 

Результати виконаного дослідження свідчать про те, що 

сусідські зв’язки є важливою детермінантою громадської 
активності мешканців депресивних селищ. Значна їхня 

частина усвідомлює роль сусідських зв’язків як чинника 

виживання. У складній життєвій ситуації приблизно кожний 
третій-четвертий мешканець розраховує на допомогу сусідів 

(після себе самого, сім’ї та друзів) (табл. 1.23). 
Фахівці відзначають, що умовою виживання є “…вміння 

вибирати тих, кому можна і треба довіряти” [89, с. 263]. 

Вельми показово, що в умовах загальної кризи довіри, що 
існує в українському суспільстві [89, с. 272], своїм сусідам 



 

 64 

довіряє значна кількість жителів: у селищі №1 – 58%, у селищі 

№2 – 64% (табл. 1.24). 
 

Таблиця 1.23. На чию допомогу розраховують мешканці в складній  
життєвій ситуації, % 

 Селище №1 Селище №2 

На себе 83 77 

Сім’ю, родичів 69 65 

Друзів 36 28 

Сусідів 31 26 

Адміністрацію підприємства, організації, де  
працює (працював) або вчиться 

12 11 

Службу райвиконкому з надання соціальної  
допомоги населенню 

11 6 

Районний терцентр соціального обслуговування 
пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян 

10 8 

Профспілку підприємства, організації, де працює 
(працював) або вчиться 

7 6 

Службу міськвиконкому з надання соціальної  
допомоги населенню 

7 3 

Церкву, релігійну організацію 4 5 

Депутата 4 5 

Благодійну організацію 1 1 

Підприємців 1 1 

Інше 1 1 
 

Таблиця 1.24. Рівень довіри мешканців до свого оточення, % 

 

Можна довіряти 
Не можна  
довіряти 

Не знаю 

селище 
№1 

селище 
№2 

селище 
№1 

селище 
№2 

селище 
№1 

селище 
№2 

Більшості сусідів 58 64 20 18 22 18 

Більшості жителів селища  22 30 18 20 60 50 
 

Позитивну оцінку сусідським взаємовідносинам дали 

приблизно три чверті респондентів (табл. 1.25). 
Таким чином, дослідження показало, що в екстремальних 

умовах життєдіяльності спільне проживання і різноманітні 

форми самоорганізованої діяльності, що практикуються на 
рівні сусідства, набувають для жителів селищ особливого 

(життєво важливого) сенсу, бо створюють захисне поле для 

виживання. 
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Таблиця 1.25. Оцінка взаємовідносин, які склалися між сусідами, % 

Відносини Селище №1 Селище №2 

Доброзичливі 54 53 

Близькі, дружні 20 20 

Байдужі 16 18 

Конфліктні 3 2 

Ворожі 1 1 

Інша відповідь 3 1 

Важко відповісти 3 5 
 

Критичні умови життєдіяльності відроджують 

соціокультурну спадщину – соціальні зв’язки, основані на 

традиційних цінностях східних слов’ян (підтверджуючи цим їх 
міцність). Суть цих зв’язків в опорі людей на найближче 

оточення, з подібними умовами життя і потребами, та 

використання ресурсів соціального капіталу – взаємодовіри, 
взаємопідтримки, взаємодопомоги, взаємообов’язків, 

згуртованості, що забезпечує співробітництво і можливість 

спільного виживання. В екстремальних ситуаціях відбувається 
спонтанне повернення людей до традиційної форми народного 

життя – сусідської громади (спільноти). В умовах дефіциту 

ресурсів це зумовлює її життєву необхідність і створює 
передумови для організованого залучення та участі сусідських 

спільнот у процесах перетворень на локальному рівні. 
Значна частина жителів селищ схильна до активності – 

суспільно корисної роботи за місцем проживання, участі у 

вирішенні локальних проблем. Про це свідчать дані про три 
потенційно можливі типи їхньої поведінки, виявлені в 

дослідженні – активний, пасивний і невизначений1 (табл. 1.26). 

                                                   
1 Використовувались емпіричні індикатори, що фіксували: 

а) бажання респондентів брати участь (продовжити участь) у суспільно 
корисній роботі за місцем проживання, за п’ятибальною шкалою; 

б) прагнення учасників опитування самостійно змінювати будь-що в 
умовах життя в селищі (на своїй вулиці або у дворі свого дома), за 

трьохбальною шкалою; в) готовність респондентів брати участь в 
обговоренні програми розвитку селища і вносити до неї свої пропозиції, 

за п’ятибальною шкалою. На основі кількісно-якісного аналізу 
отриманих даних були сконструйовані три зведені показники. 
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Таблиця 1.26. Типологія жителів селищ за критерієм  
активність-пасивність, % 

Потенційно 
можливий тип 

поведінки 
Активний Пасивний Невизначений 

Селище №1 34 35 31 

Селище №2 24 45 31 
 

Активний тип поведінки характеризується вираженим 
бажанням респондентів брати участь у суспільно корисній 
роботі за місцем проживання, прагненням самостійно за 
рахунок власних зусиль змінювати умови життя в селищі (на 
вулиці, у дворі дому), готовністю домагатися включення своїх 
пропозицій у програму розвитку селища або підтримувати 
пропозиції, що будуть подаватися іншими жителями. 

Пасивний тип поведінки відрізняється відсутністю у 
респондентів бажання брати участь у суспільно корисній 
роботі за місцем проживання і самостійно міняти будь-що в 
умовах життя в селищі (на вулиці, у дворі дому), байдужим 
відношенням до питань, пов’язаних з перспективою розвитку 
селища. 

Невизначений тип поведінки притаманний 
респондентам, в яких спостерігається невизначеність бажань і 
прагнень у зв’язку з можливою участю в суспільно корисній 
роботі за місцем проживання і можливістю самостійно міняти 
будь-що в умовах життя в селищі (на вулиці, у дворі дому). 
Характерною є невизначеність позиції відносного того, чи 
варто вносити свої пропозиції в програму розвитку селища. 

Незважаючи на те що частка пасивних жителів досить 
велика (у селищі №1 – більш третини, а у селищі №2 – близько 
половини), в обох населених пунктах існує певний потенціал 
активності. Так, схильні брати участь у суспільно корисній 
роботі за місцем проживання 34% респондентів у селищі №1 
та 24% у селищі №2. Кількість учасників опитування, що за 
критерієм активність-пасивність займають невизначене 
(проміжне) положення, складає 31%. Цілком можливо, що при 
створенні умов, які стимулюватимуть розвиток місцевих 
ініціатив, певна частина жителів цієї групи також виявить 
активність. 
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Наявність передумов для залучення громадян до 
суспільно корисної роботи за місцем проживання 
підтверджується даними з інших джерел. Так, дослідження 
Центру ім. Разумкова свідчать, що майже кожний третій 
житель України (31,8%) надає перевагу “роботі з приведення в 
порядок житла та близької до нього території” (серед інших 
видів громадської діяльності). В умовах загальної громадської 
пасивності більше за все люди цінують форми громадянської 
активності, що приносять відносно невелику “локальну”, але 
відчутну реальну користь [124]. 

Як уявляється, певна частина жителів селищ, із числа тих, 
хто за власною ініціативою практикує різні форми 
самоорганізованої суспільно корисної діяльності в складі 
неформальних сусідських груп, вже готова до того, щоб 
об’єднатися в рамках громадських організацій, зайнятих 
вирішенням проблем за місцем проживання. Такими 
організаціями можуть бути радикально реорганізовані (тобто 
перетворені на специфічні громадські структури) органи 
самоорганізації населення – домові, вуличні, квартальні та 
інші комітети. Однак необхідних умов (правових, фінансових, 
інформаційних, методичних та ін.) для організації за місцем 
проживання громадських структур типу НДО, здатних 
захищати інтереси сусідських спільнот, ще  
немає. 

Дуже актуальною є взаємодія та співробітництво всіх 
структур (громадських, приватних, владних та ін.), 
зацікавлених у вирішенні локальних проблем та місцевому 
розвитку. Необхідна передумова для цього – врахування 
органами місцевого самоврядування інтересів членів 
територіальних спільнот. Однак, на думку більшості 
респондентів (60% у селищі №1 та 63% у селищі №2), 
райвиконкоми та міськвиконкоми діють без урахування 
інтересів жителів селищ (табл. 1.27). 

Дані дослідження свідчать про те, що між владою і 
громадянами (точніше, населенням) реалізуються суб’єкт-
об’єктні відносини, основані на вертикальних зв’язках, що 
блокують процес формування суб’єктності територіальних 
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спільнот. Такі відносини розцінюються фахівцями як 
нерівноправні, залежні, патрон-клієнтські, слабкі і значно 
менш ефективні для розвитку громад, ніж відносини 
партнерського співробітництва, основані на горизонтальних 
зв’язках, що набули розповсюдження в країнах Заходу [69]. 
Вважається, що відносини “вертикальної ієрархії” є 
характерними як для сучасної України, що відзначається 
багатьма авторами [108, с. 254; 117, с. 276; 123, с. 31; 11], так і 
для її історичного минулого [29], і вельми можливі у 
майбутньому. 

 

Таблиця 1.27. Врахування місцевою владою інтересів мешканців селищ,  
в оцінках респондентів, % 

Органи 
влади 

Ступінь урахування інтересів жителів 

Значною  
мірою 

Частково 
Не враховують 

взагалі 
Важко  

відповісти 

селищ
е №1 

селищ
е №2 

селищ
е №1 

селищ
е №2 

селищ
е №1 

селищ
е №2 

селищ
е №1 

селищ
е №2 

Райвиконко
м 

4 1 21 19 60 63 15 17 

Міськвикон
ком 

3 1 11 15 67 63 19 21 

 

Таким чином, проведене нами дослідження свідчить про 
те, що зміни, які відбуваються в промисловому комплексі 
Донбасу – масове закриття збиткових шахт, обумовлюють 
зміни соціальної структури територіальних спільнот. Так, 
зникнення ключових соціально-економічних суб’єктів 
розвитку територій – великих підприємств призводить до 
руйнування соціальної структури, що сформувалася навколо 
них як структурно-функціональних центрів відтворення і 
розвитку місцевого соціального життя. Наслідком закриття 
підприємств – основних функціональних вузлів, що 
забезпечували життєдіяльність місцевих спільнот, є втрата 
ними цілісності (розрив соціальних зв’язків і взаємовідносин 
та ін.). Це позначилося на великій кількості дисфункцій – 
незадоволенні життєво важливих потреб населення, його 
люмпенізації, маргіналізації, міграції та ін. Очевидно, що в цій 
ситуації необхідно вирішувати проблему створення належних 
економічних умов для становлення нової, життєздатної 
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диференційованої соціальної (полісуб’єктної) структури 
місцевого співтовариства, яка могла б нести функціональне 
навантаження, що раніше покладалося на закрите 
підприємство. Однак до цього часу ця задача не вирішується 
належним чином. 

Заходи, що реалізуються у цьому зв’язку, повинні 
відповідати, з одного боку, об’єктивній економічній ситуації, 
наявній у територіальних спільнотах, і, з іншого боку, 
соціокультурній специфіці, що їм притаманна. Однак у 
процесі реформування українських безсуб’єктних 
територіальних спільнот не було враховано, що вони, як і 
будь-яка інша соціальна система, володіють певною інерцією і 
не можуть змінюватися миттєво. Тому механічне перенесення 
сучасних західних моделей соціальної організації 
територіального життя, що складалися протягом століть в 
іншому соціокультурному середовищі, у напівзруйновану, 
соціальну структуру територіальних спільнот радянського 
зразка в районах закриття шахт, не призвело до успіху. 

Надання українській територіальній общині статусу 
первинного суб’єкта місцевого самоврядування в результаті 
запозичення західної моделі громади, без відповідних 
економічних передумов (відносин, притаманних 
багатоукладним формам власності), не призвело саме по собі 
до диференціації соціальної структури на значну кількість 
груп інтересів. За даними виконаного нами дослідження, а 
також інших джерел, спостерігається тенденція до поляризації 
соціальної структури на багату меншість і бідну більшість. 
Однак поляризована соціальна структура не може бути 
основою виникнення численних груп інтересів і відповідно 
внутрігромадських локальних суб’єктів, які мали б 
представляти ці інтереси. Вона також не сприяє утворенню 
функціональних соціальних зв’язків і взаємодії між суб’єктами 
(кооперації та координації господарської та інших видів 

діяльності, співробітництва та ін.), завдяки яким можливе 
стале відтворення і розвиток місцевої спільноти. 

Дослідження показало, що реформаторами не були 
враховані відтворювані соціально-ціннісні детермінанти, що 
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зумовлюють соціокультурну специфіку процесів 
внутрігромадського структуротворення, серед яких: 

суб’єкт-об’єктні нерівноправні відносини “вертикальної 
ієрархії” між владою та населенням, що блокують формування 
горизонтальної полісуб’єктної мережевої соціально-організа-
ційної структури громади і через це становлення нової 
системи соціальних відносин; 

первинні самоорганізовані структури – неформальні 
сусідські групи, що виникають спонтанно і реалізують 
потреби членів сусідських спільнот, практикуючи різні види 
суспільно корисної діяльності за місцем проживання. 

Виконані дослідження дозволяють стверджувати, що 
диференціація соціальної структури місцевого співтовариства 
на групи інтересів, принаймні в найближчій перспективі, 
повинна здійснюватися за рахунок інституціональної 
підтримки груп, основаних на особистих відносинах сусідської 
взаємодопомоги і співробітництва. Сусідські спільноти 
являють собою досить стійкі соціально-організаційні 
структури, оскільки зміцненню органічних взаємозв’язків, 
зумовлених безпосередньою територіальною близькістю, 
спільними умовами життя, проблемами і потребами, сприяють 
також традиційна взаємодопомога, взаємопідтримка і 
співробітництво їхніх членів, що забезпечує можливість 
спільного виживання. Той факт, що стратегія виживання 
(тобто подолання деякої критичної ситуації) реалізується на 
основі сусідської взаємодії і співробітництва, свідчить про те, 
що сусідські зв’язки значною мірою здатні стати 
структуроутворюючою компонентою системи відносин у 
територіальних спільнотах, постраждалих у результаті 
промислової реструктуризації. Цілком імовірно, що і в більш 
благополучних районах на етапі становлення соціальної 
структури територіальних спільнот, що трансформуються в 
первинний суб’єкт місцевого самоврядування, сусідські 
спільноти будуть відігравати ключову роль. 

Таким чином, для активізації процесів внутрігромадських 
структуротворень необхідні раціоналізація і підвищення 
продуктивності тих соціально-ціннісних структур, у рамках 
яких відбувається реальна взаємодія членів територіальних 
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спільнот, насамперед сусідських спільнот. Цілком вірогідно, 
що на першому етапі перетворень на їхній основі можна 
“виростити” справді стійкі та ефективні функціональні 
аналоги західних громадських структур, що сприятимуть 
трансформації територіальної спільноти в громаду – суб’єкт 
діяльності і саморозвитку, здатний взяти на себе реалізацію 
певних соціальних функцій закритих підприємств. 
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Розділ 2 
 

МАТЕРІАЛЬНИЙ ДОБРОБУТ ТА СТАН ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2.1. Рівень і якість життя населення:  

стан, оцінка, проблеми, напрями забезпечення1 
 

Рівень життя населення є найголовнішим критерієм 
ефективності соціально-економічного розвитку будь-якої 

держави. Добробут людини обумовлює її соціальне 

самопочуття та умови розвитку. 
Результати опитування та наявна статистична інформація 

дають змогу проаналізувати досягнутий стан і динаміку рівня 

життя населення Донецької області, порівняти його із 
середньоукраїнськими показниками. 

Доходи населення є найважливішим показником рівня 
життя. Доходи населення Донецької області формуються в 

основному із заробітної плати (47,8%) і соціальних 

трансфертів (38%). Прибуток та змішаний доход склали у 
2004 р. 12,4%, а доход від власності – лише 1,8% [104, с. 291]. 

Опитування 2004 р. показало, що серед респондентів 

Донецької області частка тих, які отримували заробітну плату, 
склала 73,5% і порівняно з попередніми роками зросла. Частка 

                                                   
1 Підготовлено за участю О.В. Боднарук. 



 

 73 

респондентів, котрі отримували пенсії, пільги, адресну 

допомогу, становила 33,5%. Різні підробітки мали 4,6%, доход 

з присадибної ділянки – 4,9%, допомогою родичів 
користувалися 6,5% опитуваних та ще 1,9% отримували доход 

від власності та підприємництва. Отже, трудові доходи та 

державні соціальні трансферти є основними джерелами 
матеріального забезпечення населення області. 

Опитування і статистичні дані свідчать, що доходи 
населення області зростають. У 2003 р. вони збільшилися 

порівняно з попереднім роком на 14,7%, у 2004 р. – на 31,4% 

[104, с. 290]. Якщо під час опитування 2002 р. 49,4% 
домогосподарств області отримували доход до 500 грн., то в 

2004 р. таких було 19,1%. Дані табл. 2.1 свідчать, що грошові 

доходи домогосподарств мешканців Донецької області були 
вищі за середньоукраїнський рівень. 
 

Таблиця 2.1. Диференціація домогосподарств за розміром сумарного  
грошового доходу у 2004 р., % 

Диференціація  
сумарного доходу  

домогосподарств, грн. 

Частка опитаних,  
які мали відповідний доход 

Донецька область 
до України, +, - 

Донецька область Україна 

До 300 7,4 13,5 -6,1 

301-500 11,7 20,4 -8,7 

501-1000 38,8 41 -2,2 

1001-1500 20,1 13,8 +6,3 

1501-2000 11 6,3 +4,7 

2001 і більше 11 5 +6 

Середній доход на одне  
домогосподарство, грн. 

1155,2 870 +285,2 

 

Серед респондентів Донецької області на 17% менше 
домогосподарств, які отримували доход у межах 1000 грн. 

Середній розмір сумарного доходу домогосподарств області 
на 285,2 грн., або на 32,8%, був більшим за 

середньоукраїнський рівень. 

Для оцінки рівня доходу більш точним показником є 
середньодушові доходи, які свідчать про розмір грошових 

доходів, що має в своєму розпорядженні кожен член 

домогосподарства. Ранжований відповідно до прожиткового 
мінімуму, який на час опитування складав 362 грн., він 
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показує, що в Донецькій області 49,4% домогосподарств 

опитаних мали середньодушовий доход нижче прожиткового 

мінімуму, по Україні таких було значно більше – 71,6% 
(рис. 2.1). Серед донеччан у 2,3 раза було більше 

домогосподарств, які мали середньодушовий дохід вище двох 

прожиткових мінімумів. Це свідчить про те, що грошові 
доходи населення Донецької області були значно вищими за 

середньоукраїнський рівень. Слід також відзначити більш 
інтенсивну позитивну динаміку доходів донеччан. Згідно 

опитування впродовж останніх 3 років частка респондентів, 

які отримували доход до ½ прожиткового мінімуму, 
скоротилася у 3,3 раза, а по Україні – у 2,1 раза. Частка тих, 

які мали середньодушовий дохід більше 2 прожиткових 

мінімумів, у Донецькій області зросла у 7 разів, в Україні – у 
4,7 раза. 
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Рис. 2.1. Розподіл опитаних за рівнем середньодушового доходу  
на кожного члена їх домогосподарств у 2004 р., % 

 

Щодо оцінки динаміки майбутнього доходу, то вона 
суттєво поліпшилася. Якщо у 2002 і 2003 рр. сподівалися на 

підвищення доходу впродовж найближчого року близько 5% 
респондентів Донецької області, то у 2004 р. – 16%, і ці 

сподівання були значно вищими, ніж у середньому по Україні 

(11,4%). 
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Важливими показниками рівня матеріального добробуту є 

майнове забезпечення населення, можливість робити певні 

заощадження. У 2004 р. значно більша частка респондентів, 
порівняно з попередніми опитуваннями, відзначили 

можливість робити певні заощадження. Це є загальною 

позитивною тенденцією. Однак у Донецькій області вона 
більш виражена (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2. Зміна прагнень опитаних робити заощадження  
у Донецькій області та Україні у 2002-2004 рр., % 

Частка опитаних, які мали робити 
заощадження 

2002 2003 2004 

Донецька область 11 15 20 

Україна 11 11 15 
 

Це свідчить про позитивні зрушення у реальних доходах 

населення, їх вистачає не тільки на поточне споживання, але і 

для нагромадження коштів для інших цілей. Заощадження 
здебільшого робляться з метою страхування на випадок 

непередбачених і надзвичайних обставин (зазначили 15,1% 
респондентів). У той же час значно зросла частка тих, що 

заощаджують для придбання товарів (з 4,3% у 2002 р. до 8,7% 

у 2004 р.), житла (відповідно з 1 до 1,5%) та інвестування (з 0,1 
до 0,8%), що свідчить про зростання матеріального добробуту 

мешканців області. 

Це підтверджують позитивні тенденції зростання ділових 
активів і власності. Частка тих респондентів, які мають ділові 

активи, серед донеччан суттєво зросла, при цьому 

спостерігається більш позитивна динаміка, ніж у середньому 
по Україні (табл. 2.3). Суттєво збільшилася частка 

домогосподарств, які мають грошові заощадження та 

транспортні засоби (ними володіють близько 30%), що 
свідчить про зростання добробуту. Незважаючи на позитивну 

динаміку, частка власників ділових активів та власного 
приватного підприємства поки що залишається незначною. Це 

обумовлює низьку питому вагу в сукупних доходах рентного 

та підприємницького доходів. 
Динаміка заборгованості домогосподарств респондентів 

також свідчить про позитивні зрушення у рівні життя 
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населення області впродовж 2004 р. Якщо у 2003 р. регулярно 

та досить часто позичали гроші 14,7% опитаних, то у 2004 р. – 

13,3%. Мали борги, які необхідно було віддати на час 
опитування, 46,5% респондентів. Серед боржників 

переважають невеликі суми боргу – до 1000 грн. (65,2%), тому 

більша частка боржників вважають, що можуть розрахуватися 
зі своїми боргами впродовж 6 місяців (63,3%). 

 

Таблиця 2.3. Частка опитаних, які володіють діловими активами  
і власністю, % 

Чи мають 
домогосподарства ділові 

активи  
і власність... 

Донецька область Україна 

2003 2004 
2004 у % 
до 2003 

2003 2004 
2004 у % 
до 2003 

грошові заощадження 19,4 28 144,3 17,9 21,7 121,2 

приватне житло 71 71,3 100,4 74,5 76,7 103 

ділові активи (акції,  
облігації, дивіденди) 

8,9 10,6 119,1 8,2 8,7 106,1 

земельну власність 33,1 33,5 101,2 45 46 102,2 

транспортні засоби 25,1 31,4 125,1 28,6 29,7 107,6 

власне підприємство  
або його частку 

2,4 3,7 154,2 2,3 2,9 126,1 

 

За період між двома опитуваннями суттєво поліпшилася 
ситуація з оплатою комунальних послуг. Рівень поширеності 

заборгованості знизився більш ніж у 2 рази. Мали 

заборгованість (у % до респондентів області): 
 2002 2004 

по квартплаті 28,9 12 
за газ 23,3 11,4 

за електроенергію 24,7 12,9 
за теплопостачання 30,8 14,5 

за водопостачання х 11,8 
_____________________ 
х – Питання не ставилося. 
 

Результати соціологічного обстеження хоча і фіксують 

поліпшення матеріального забезпечення населення Донецької 
області і України в цілому протягом 2002-2004 рр., проте 

рівень матеріального достатку домогосподарств суттєво 
відрізняється у різних категорій опитаних за професійним і 
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соціальним статусом. У Донецькій області краще становище 

мають домогосподарства працівників промисловості, а 

найгірше – безробітні, непрацюючі пенсіонери та працівники 
сільського господарства, про що свідчать такі дані (у % до 

опитаних відповідної категорії): 
 отримували  

середньодушовий доход 
 

до 1 ПМ 
від 1 до 

2 ПМ 

більше 

2 ПМ 
безробітні 95,8 4,2 - 

непрацюючі пенсіонери 81 16,7 2,3 

студенти 37,4 31,4 31,3 
працівники промисловості 32,5 46,2 21,3 

працівники сільського господарства 85,2 13 1,9 
працівники невиробничої сфери 56,7 37,1 6,2 

працівники сфери послуг 39,1 50 10,9 

Краще матеріальне становище мають також 

домогосподарства студентів. Це обумовлено тим, що, як 
правило, здобуває вищу освіту молодь із заможних сімей. 

Аналіз достатності доходу для задоволення основних 

потреб показує, що реальний доход населення області суттєво 
зріс. Найбільшою мірою зросла економічна можливість 

населення у задоволенні потреб харчування, оплати житла та 

медичного обслуговування, що свідчить про суттєве 
зменшення масштабів крайньої бідності. Збільшення частки 

респондентів із достатнім доходом для задоволення основних 

потреб та зменшення тих, яким його не вистачає, свідчить про 
підвищення рівня життя населення області впродовж періоду 

між двома опитуваннями. У той же час якість життя, яка 

характеризується можливістю мати гарний і модний одяг, 
побутову техніку, забезпечити потреби у навчанні і 

відпочинку, зросла меншою мірою (табл. 2.4). 
Рис. 2.2 показує оцінку респондентами України та 

Донецької області недостатності власного доходу для 

задоволення основних людських потреб. Слід зазначити, що 
вони суттєво не відрізняються. Лише трохи менше серед 

мешканців Донецької області було тих, кому не вистачало 

доходу для харчування, медичного обслуговування, оплати 
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житла, відпочинку та дещо більшою мірою – для одягу. За 

двома показниками такі оцінки були гірші. Це свідчить про те, 

що проблема малозабезпеченості та бідності майже однаковою 
мірою актуальна як для населення Донецької області, так і 

України в цілому. 
 

Таблиця 2.4. Оцінка респондентами достатності доходу для  
задоволення основних потреб у 2003 та 2004 рр., %1 

Чи достатньо доходу  
для задоволення  

потреб у... 

Більш ніж 
достатньо, 
достатньо 

Трохи  
не вистачає 

Недостатньо 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 
2004 у % 
до 2003 

продуктах харчування 22,1 37,9 16,5 18,6    

оплаті житла 26,2 38,4 15,4 16,9 55,8 40 71,7 

медичному 
обслуговуванні 

12,5 19 12,3 19,7 69,7 53,8 76 

товарах довгострокового 
користування 

х 8 х 14,4 х 73,5 х 

одязі 7,5 13,3 14,7 21,7 76,4 62,7 82,1 

навчанні 10,3 18 9,8 11 67,3 55,5 82,5 

відпочинку 4 7,8 8,5 12,9 82,7 72,8 88 

х – Питання у 2002 р. не ставилося. 

 

                                                   
1 У таблиці не проставлена частка тих, які не змогли визначитися. 

Вона була незначною – 3-7%, лише по навчанню вона склала 15%. 
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Рис. 2.2. Порівняльна характеристика недостатності доходу  
для опитаних у Донецькій області та Україні у 2004 р., % 

Так, порівняно з Україною мешканці Донецької області 
найбільш гостро відчувають нестачу матеріальних ресурсів 

для придбання товарів довгострокового користування (73,5%), 

а також для вкладання коштів у навчання (власне чи своїх 
дітей). Придбання одягу та нормальний відпочинок – ті 

потреби, задовольнити які населенню і області, і країни в 

цілому вкрай важко (недостатність доходу засвідчують від 63 
до 75% опитаних). Залишаються актуальними більш ніж для 

половини населення Донецької області, України в цілому 
неможливість задовольнити потреби у медичному 

обслуговуванні (по 54%). Такий стан свідчить про те, що 

малозабезпеченість та бідність стають розповсюдженими 
характерними для українських реалій явищами як у межах 

областей, регіонів, так і країни в цілому. 

Науково-методичне забезпечення оцінки рівня життя. 
Для визначення рівня життя громадян країни та 

стратифікаційної структури населення за рівнем досягнутого 
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добробуту необхідний виважений підхід до вибору критерію 

та методики такої оцінки. Оцінка рівня життя може 

здійснюватися на основі сукупності показників. У такому 
випадку необхідно розраховувати інтегральний показник або 

на основі одного показника, який найбільшою мірою 

характеризує рівень життя. У науковій літературі є багато 
пропозицій щодо методики оцінки рівня життя на основі 

єдиного показника. Як критерій пропонується частіше всього 
вартість мінімального споживчого кошика, прожитковий 

мінімум, рівень медіанного доходу (або витрат). 

В Україні на офіційному рівні використовується як 
критерій показник розміру медіанних сукупних витрат у 

розрахунку на умовного дорослого. При цьому стратифікація 

українського суспільства здійснюється за такою шкалою [79, 
c. 109]: 

витрати до 60% медіанного рівня – злиденні; 

від 60 до 75% медіанного рівня – низькодоходні; 
а в цілому до 75% медіанного рівня – бідні; 

від 75 до 146% медіанного рівня – потенційно 

середньодоходні (або протосередні); 
від 146 до 280% медіанного рівня – середньодоходні; 

вище 280% медіанного рівня – заможні. 
Ми вважаємо, що показник медіанних витрат як критерій 

для визначення масштабів бідності та стратифікації 

українського суспільства не зовсім прийнятний. В умовах 
надмірної диференціації доходів (і витрат) та масової бідності 

і малозабезпеченості населення України розмір медіанних 

витрат є нижчим за розмір середніх витрат – у 2004 р. медіанні 
витрати складали 83,8 рівня середніх сукупних витрат [14, 

c. 338]. Тому використання цього показника як критерію 

соціально-економічної стратифікації буде прикрашати реальну 
картину майнового стану суспільства. 

На думку більшості науковців, яку ми підтримуємо, 
найбільш прийнятним критерієм є офіційно визначений розмір 

прожиткового мінімуму. Оскільки він забезпечує 

найнеобхідніші потреби населення, то його розмір може 
визначати верхню межу малозабезпеченості (або нижню межу 
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середньої забезпеченості). Використовуючи методологію 

МОП, населення із середньодушовими сукупними витратами 

до половини прожиткового мінімуму слід віднести до 
злиденних [110, c. 265]. Виходячи з вищезазначеного, можна 

запропонувати такий підхід до стратифікації населення за 

рівнем життя: 
середньодушові сукупні доходи (витрати) до 0,5 ПМ – 

злиденність; 
від 0,5 ПМ до 0,75 ПМ – бідність; 

від 0,75 ПМ до 1 ПМ – малозабезпеченість; 

від 1 ПМ до 2 ПМ – середня забезпеченість; 
від 2 ПМ до 5 ПМ – достаток; 

від 5 ПМ до 10 ПМ – заможність; 

більше 10 ПМ – багатство, яке в свою чергу може 
диференціюватися залежно від його рівня. 

Відповідно до обраних критеріїв стратифікації на основі 

результатів опитування населення Донецької області та 
України у вересні 2004 р. за рівнем життя розподілилося таким 

чином (у % до всіх опитаних): 
 Донецька область Україна 

злиденні 12,1 28,9 

бідні 17,4 24,9 
малозабезпечені 19,9 17,8 

середньозабезпечені 36,4 22,3 
мають певний достаток 13,4 5,8 

заможні 0,7 0,2 

багаті 0,1 0,1 

Ці дані свідчать про значну поширеність в Україні 

злиденності, бідності та малозабезпеченості. Відносно 
середньоукраїнського рівня матеріальне становище населення 

Донецької області значно краще: 36,4% домогосподарств 

опитаних можна віднести до середньозабезпечених, що в 
1,6 раза вище середньоукраїнського рівня; 13,4% 

домогосподарств, за нашими оцінками, мають певний рівень 

достатку. Більш високий рівень життя донеччан можна 
пояснити високим рівнем промислового розвитку регіону, 

концентрацією в регіоні галузей, які зараз успішно працюють 
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та забезпечують високий заробіток, більш високою 

зайнятістю. Цілком можливо, що наявність значних переваг у 

матеріальному становищі мешканців Донецької області була 
обумовлена результатами регіональної політики держави 

стосовно цього краю. У той же час і в цій індустріально 

розвиненій області майже 50% домогосподарств опитаних 
можна віднести до бідних та малозабезпечених, що говорить 

про наявність проблеми бідності і для Донбасу. 

Соціальна структура населення за самооцінками 

опитаних. Досить близькі за своїм характером були отримані 

результати самооцінки опитаними свого рівня життя. Слід 
відзначити більш вимогливі критерії населення до свого 

матеріального становища, що обумовило трохи гірші 

результати оцінки. Самооцінка населення свого соціально-
економічного статусу є важливим інтегруючим показником 

рівня життя. Самоідентифікація опитаних із заможними, 

середніми або бідними верствами населення свідчить про їхню 
оцінку не тільки свого матеріального становища, але й 

вартості життя, певних соціальних стандартів, рівня 

задоволеності своїм становищем. Опитування показало, що 
оцінка соціально-економічного статусу населення Донецької 

області також була вищою, ніж у середньому по Україні 
(табл. 2.5). 

Серед донеччан до середніх себе віднесли 23,5% 

опитуваних, а до багатих і заможних – 1,5%. У загальній 
вибірці по Україні таких було відповідно 19 і 0,5%. 

Розрахований середній бал показує позитивну динаміку оцінки 

рівня життя як в Україні, так і в Донецькій області, де вона 
була більш вираженою. У той же час цей показник свідчить 

про досить низький рівень життя всіх українців і донеччан у 

тому числі, адже серед опитаних майже 70% віднесли себе до 
небагатих і бідних. 

 

Таблиця 2.5. Оцінка опитаними власного соціально-економічного  
статусу у 2002-2004 рр., % 

 
Частка респондентів, які віднесли себе до відповідної 

категорії 
Середні
й бал* 
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дуже  
багаті 

заможн
і 

середні небагаті бідні 
важко  

відповісти 

Донецька область 

2002 0,1 0,1 15,3 43,2 31,3 10 1,945 

2003 0,1 0,4 14,5 44,5 34,8 5,7 1,865 

2004 0,2 1,3 23,5 45,7 24,2 5 2,073 

2004 у %  
до 2002 

200 13000 153,4 105,8 77,3 50 106,6 

Україна 

2002 0,1 0,2 15,7 40,9 34,1 9,1 1,916 

2003 - 0,2 14,6 40,5 37,5 7,7 1,862 

2004 0,1 0,4 19 45,5 27,9 7,1 1,993 

2004 у %  
до 2002 

100 200 121 111,2 81,8 78 104 

* Середній бал розрахований як середньозважена величина за 
п’ятибальною шкалою, де найвищий бал “5” присвоюється значенню “дуже 
багатий”, а “1” – “бідний”. 

 

Оскільки в ринковій економіці грошовий доход визначає 

рівень життя, то важливе визначення такого його рівня, який 
би дозволяв населенню достатньою мірою задовольняти всі 

потреби. На думку більшості респондентів, мінімальний доход 

для сім’ї із 4 осіб (чоловік, жінка і двоє дітей), щоб вона не 
відчувала себе малозабезпеченою, повинен бути вищим 2000 

грн. на місяць, на що вказали 68,7% опитаних, з них 41,2% 

підняли планку бажаного доходу вище 3000 грн. (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Порівняльна оцінка опитаними у 2003-2004 рр. розміру  
бажаного доходу, щоб не бути малозабезпеченими, по Донецькій  
області та Україні для сім’ї із 4 осіб, % респондентів, які вказали  

на відповідний рівень доходу 
 

Порівняно з 2003 р. оцінки бажаного доходу збільшилися, 

що свідчить про зростання вартості життя та життєвих 

стандартів. Середнє значення бажаного доходу для сім’ї із 
4 осіб становило (у грн.): 

 2003 2004 

Донецька область 2954 3432 

Україна 2788 3215 

У Донецькій області респонденти вище оцінили розмір 

необхідного доходу і в 2003, і в 2004 рр. За період між двома 
опитуваннями розмір бажаного доходу у Донецькій області і в 

Україні в цілому зріс майже однаково – на 15-16%. У вересні 

2004 р. середнє значення бажаного доходу на одного члена 
домогосподарства складало (у грн.): 

Донецька область   858 
Україна   804 

Як бачимо, середнє значення бажаного доходу, який би 

дозволяв мешканцям України не відчувати себе 
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малозабезпеченими, у 2,2 раза перевищує офіційно 

встановлений прожитковий мінімум. Це свідчить про те, що 

головний соціальний стандарт, який діє в Україні, є 
недостатньо обґрунтованим з точки зору його достатності для 

задоволення основних сучасних потреб населення України. На 

нашу думку, він є заниженим, тому потребує удосконалення 
щодо кількісних і якісних параметрів складових прожиткового 

мінімуму. 
Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що для 

Донецької області проблема бідності та малозабезпеченості є 

досить гострою. І за об’єктивними критеріями (рівнем доходу, 
майнового забезпечення), і за суб’єктивними оцінками близько 

70% населення слід віднести до малозабезпечених та бідних. 

Навіть серед працюючих ця проблема є гострою та вагомою. 

Оцінка наявності середнього класу та можливостей 

його формування. Формування в Україні демократичного, 

громадянського суспільства з високим рівнем добробуту 
населення буде сприяти формуванню середнього класу, який 

має стати основою соціальної стратифікації населення. 

Зростання доходів та підвищення рівня життя забезпечило 
збільшення цієї соціальної групи населення. Опитування 

показало, що порівняно з попереднім періодом більша частка 
респондентів вважають, що в Україні вже існує середній клас, 

і більша їх частка віднесли себе до середнього класу. При 

цьому у Донецькій області більш оптимістичні оцінки 
порівняно із середньоукраїнським рівнем (табл. 2.6, рис. 2.4). 

 
Таблиця 2.6. Оцінка респондентами наявності середнього класу  

в Україні у 2003-2004 рр., % 

Чи існує сьогодні в Україні  
середній клас? 

Донецька область Україна 

2003 2004 
2004 у % 
до 2003 

2003 2004 
2004 у % 
до 2003 

Так, приблизно половина  
населення 

12 15 125 12 16 133 

Так, приблизно третина 
населення 

18 30 167 18 24 133 

Так, малочисельний 44 37 84 44 40 91 

Ні 6 3 50 6 4 67 

Важко відповісти 20 15 75 20 16 80 
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Дані табл. 2.6 свідчать, що найбільша частка опитаних 

вважають, що в Україні поки що сформований малочисельний 
середній клас, однак така думка поволі здає свої позиції на 

користь тих, які вважають наявність середнього класу більш 
поширеним явищем. Тенденцію до збільшення частки 

середнього класу у соціальній стратифікації українського 

суспільства підтверджує також те, як опитувані 
самоідентифікували себе з цією групою населення. 
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Рис. 2.4. Динаміка оцінок опитаних щодо ідентифікації себе із середнім 
класом у Донецькій області та Україні у 2002-2004 рр., % 

 

Формування в нашому суспільстві середнього класу 

потребує чіткого визначення тих параметрів, за якими людину 

можна віднести до такої соціальної групи. Слід відзначити, що 
впродовж трьох опитувань критерії, за якими респонденти 

визначали приналежність людини до середнього класу, майже 
не змінилися. Домінуючим серед них є наявність середнього 

доходу (при цьому мається на увазі не середньостатистичний 

доход, а такий його рівень, який задовольняв би на 
достатньому рівні потреби населення). Позитивним є 

зростання в критеріальних судженнях майнових та 

інвестиційних чинників, що свідчить про більш повноцінне та 
комплексне формування населенням уяви про середній клас 

(табл. 2.7). Однак негативним є суттєве зниження частки тих, 

які вважають, що опора на власні сили є однією із важливих 
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рис середнього класу. Це значить, що середній клас став 

меншою мірою асоціюватися з активною життєвою позицією, 

що може негативно вплинути на поведінку населення. Оцінки 
критеріїв віднесення до середнього класу серед донеччан були 

досить близькими до середньоукраїнських. Однак донеччани 

більшою мірою робили наголос на дохід, менш вагомими 
вважають освітній рівень та інтелігентність. Частка опитаних, 

які вважають, що слід віднести до середнього класу за такими 
критеріями, склала: 

 Донецька область Україна 

наявність середнього доходу 67 65 

наявність вищої освіти 12 14 

належність до інтелігенції 9 11 

 

Таблиця 2.7. Оцінка опитаними Донецької області критеріїв, за якими 
слід віднести осіб до середнього класу, у 2002-2004 рр., % 

 2002 2003 2004 

Осіб з вищою освітою 12 13 12 

Осіб із середніми доходами 62 64 67 

Інтелігенцію 9 11 9 

Власників нерухомості (житло, земля) 15 15 16 

Осіб, які володіють певним набором предметів 
довгострокового користування (автомобіль, телевізор 
тощо) 

21 19 22 

Осіб, які значну частину своїх доходів витрачають на 
інвестування 

13 13 14 

Осіб, які ідентифікують себе так 16 13 15 

Осіб, які розраховують у першу чергу на власні сили 17 14 9 
 

Серед критеріїв, за якими віднесли себе до середнього 

класу, переважав критерій доходу, на другому та третьому 
місцях стояли наявність вищої освіти та опора на власні сили. 

Ті 29% опитаних донеччан, які ідентифікували себе із середнім 

класом, обумовили це таким чином (у %): 
мають середні доходи  22 

мають вищу освіту  7 
розраховують лише на власні сили  7 

мають нерухомість (житло, землю)  6 
мають набір товарів довготривалого  

користування (автомобіль тощо)  6 
витрачають доходи на інвестування  0,4 
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Виходячи з існуючого розуміння сутності та параметрів 

середнього класу, опитаними були визначені умови, які мають 

бути створені для формування середнього класу. Абсолютна 
більшість донеччан (81%) та всіх респондентів України (76%) 

вважають, що має бути підвищена заробітна плата. Всі інші 

варіанти запропонованих відповідей обрала незначна кількість 
респондентів. Дійсно, для України зростання доходів, у першу 

чергу трудових, є однією із найважливіших економічних умов 
формування середнього класу. Однак ця умова хоч і є 

визначальною, але не є достатньою. Слід зауважити, що 

варіанти відповідей до такого важливого питання анкети були 
не досить ретельно продумані, до їх переліку не ввійшли 

поведінкові, культурологічні параметри, а також ті, які 

витікають із сутності ринкового господарства. Так, досить 
важливим для формування середнього класу є: підвищення 

економічної активності населення, розвиток підприємницької 

діяльності, передусім малого бізнесу; підвищення рівня та 
якості освіти і професійної підготовки, розвиток здібностей, 

талантів; підвищення ефективності діяльності підприємств, їх 

конкурентоспроможності; формування активної життєвої та 
громадянської позиції, усвідомлення власної відповідальності 

за становище своєї родини та своєї країни; формування 
високих соціально-етичних норм суспільної поведінки. Отже, 

становлення середнього класу в Україні потребує не тільки 

зростання доходів, але й кардинальної перебудови всіх сторін 
соціально-економічних відносин, їх наближення до норм і 

цінностей, які домінують у соціально орієнтованій ринковій 

економіці. Прагнення до накопичення середнього класу тісно 
співпадає з проблемою бідності серед працюючих. 

 

2.2. Бідність в оцінках працівників промисловості  

Донеччини 
 

Актуальність проблеми бідності для області обумовлена 
високою соціальною ціною ринкових реформ в Україні, яка 

характеризується різким зниженням рівня життя основної 
маси її населення та широким розповсюдженням бідності. 
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Бідність, яку розуміють як нестачу необхідних для 

підтримки здорового існування благ і відсутність умов для 

відтворення та всебічного розвитку людини, не є виключно 
українським феноменом. Незважаючи на те що для подолання 

абсолютної бідності в світі необхідно менш ніж 0,5% 

глобального доходу, сьогодні з 6 млрд. населення Землі 
2,8 млрд. існують менш ніж на 2 дол. на добу, 840 млн. 

голодують [136, с. 208]. Бідність присутня як у соціальній 
структурі багатих індустріальних країн, так і в країнах, що 

розвиваються, хоча вона проявляється неоднаково. У 

найбідніших країнах люди гинуть від недоїдання та епідемій, 
які є постійними супутниками масової бідності, не мають 

можливості отримати навіть початкову освіту. У країнах 

“золотого мільярда” відносно бідні громадяни відкидаються на 
узбіччя суспільства. І хоча деякі з них можуть бути навіть 

повними через споживання неякісної їжі та вміють читати і 

писати, вони позбавлені можливостей вирватися з групи 
соціально виключених, тому що не мають необхідних коштів 

для здобуття сучасної освіти та волі до покращення власного 

добробуту, а головним чином через байдужість до них з боку 
держави та решти суспільства. 

Стрімке поширення бідності в країнах Центральної і 
Східної Європи та колишнього СРСР, які стали на шлях 

ринкових реформ, експерти слушно вважають найзначнішим 

відступом перед злиднями у мирний час. У 90-х роках 
чисельність бідних у країнах цього регіону збільшилася на 

150 млн. осіб. Ця цифра перевищує загальну чисельність 

мешканців таких держав, як Франція, Велика Британія, 
Голландія та скандинавські країни [65, с. 8]. Україна сьогодні є 

однією з тих країн, де бідність набула найбільшого 

поширення. 
Результати соціологічних опитувань дозволяють скласти 

уявлення про гостроту та ступінь поширення бідності в 
Україні. За даними Всеукраїнського моніторингового 

дослідження, проведеного Інститутом соціології НАН України 

на початку 2002 р. за репрезентативною для дорослого 
населення країни вибіркою, середньодушові доходи в родинах 
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85,4% респондентів були нижче, ніж 342 грн. на місяць, тобто 

офіційно встановленого прожиткового мінімуму. При цьому в 

родинах 65,2% усіх опитаних вони не перевищували навіть і 
половини прожиткового мінімуму (171 грн.), розмір якого, на 

думку багатьох експертів, є суттєво заниженим. Опитування 

виявило також вкрай обмежений доступ значної частини 
населення до життєво важливих благ. Відсутність 

можливостей придбання найнеобхідніших продуктів 
харчування відзначала половина респондентів (49,6%), 

необхідного одягу – 45,2%, необхідної медичної допомоги – 

63,7%. Загальний низький рівень життя населення пояснює 
переважно негативний характер оцінок матеріальних умов 

працюючих на промислових підприємствах України, хоча 

останні за рівнем заробітної плати (406 грн. на місяць у 
2001 р.) знаходилися в більш вигідному становищі порівняно з 

працівниками галузі культури (143 грн.), охорони здоров’я 

(183 грн.), освіти (224 грн.) та безробітною частиною 
населення [105, с. 407-408]. Так, за даними регіонального 

дослідження, проведеного на промислових підприємствах 

Донеччини, третина респондентів (30%) живе в крайній 
бідності, тобто визнає, що не має достатньо коштів для 

забезпечення найнеобхідніших потреб, чи прямо вказує на свої 
злидні (3,2%). Ще майже третині респондентів “грошей 

вистачає лише на харчування”, що також не дозволяє 

викреслити їх із групи малозабезпечених (табл. 2.8). 
 

Таблиця 2.8. Самооцінка працівниками промислових підприємств  
Донеччини матеріальних умов життя 

Як Ви оцінюєте матеріальне становище своєї родини? 
% респон-

дентів 

Ми ні в чому собі не відмовляємо 1,3 

Наших доходів нам вистачає, але зайвих (вільних) грошей немає  34,3 

Грошей вистачає лише на харчування 31,2 

Грошей постійно не вистачає, ми обмежуємо себе в 
найнеобхіднішому 

30 

Наша родина фактично перебуває в злиденному становищі 3,2 
 

Незначна група тих, хто “ні в чому собі не відмовляє”, в 

дійсності, ймовірно, буде ще меншою. Із 15 осіб, які обрали 
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такий варіант відповіді, 11 були робітниками (8 – 

кваліфікованими та 3 – різноробочими). Подібна відповідь або 

відбиває невибагливі вимоги до добробуту цих респондентів, 
або наштовхує на думку про приховану іронію, з якою вони 

оцінюють матеріальне становище власних сімей. До категорії 

найзаможніших респондентів не ввійшов жодний з опитаних 
керівників вищої ланки. 

Невисоку самооцінку матеріальних умов життя 
підтверджує й той факт, що з 1170 опитаних лише 4 

респонденти (0,3%) віднесли себе до категорії дуже багатих. І 

знову у високостатусній групі опинився 1 різноробочий і не 
було жодного представника вищого керівництва. У той же час 

більше третини опитаних (34,2%) ідентифікують себе із 

бідними. На тлі загального занепаду не зовсім коректним буде 
висновок, що 41,3% респондентів, які віднесли себе до 

“небагатих”, та 20,7% опитаних, які самовизначилися як 

“середні”, є представниками ілюзорного “протосереднього” чи 
“середнього” класу, пошуками якого в Україні так занепокоєні 

зараз соціологи. Рівень життя середнього класу в 

загальноприйнятому розумінні передбачає не лише певний 
рівень заробітної плати, що дозволяє повноцінно харчуватися, 

але й, наприклад, подорожувати, відпочивати за кордоном та 
взагалі задовольняти всю сукупність духовних потреб та крім 

того робити заощадження, а також престижну освіту та 

роботу. Та чи можна це сказати про п’яту частину 
кваліфікованих робітників, різноробочих та службовців без 

вищої освіти, які віднесли себе до “середніх”, в умовах 

згортання виробництва, тривалої структурної кризи та 
невиплати заробітної плати, незначної за своїм розміром? 

Скоріше за все, респонденти, які не відносять себе до бідних, 

хотіли показати, що вони ще знаходять сили для опору 
злидням, ще не повністю позбавлені засобів до існування і 

матеріальні умови життя їхніх родин є “середніми” в тому 
сенсі, що не відрізняються від у цілому невисокого добробуту 

їхнього соціального оточення. 

Дані дослідження виявили також незадовільний характер 
динаміки добробуту опитаних та зростання ступеня відчуття 
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негативних змін з пониженням професійного статусу 

працівника. Респондентів, які відзначали погіршення 

матеріального становища власних родин (48,6%), було у 2 рази 
більше, ніж тих, хто вказував на покращення матеріальних 

умов життя (23,8%) за попередні опитуванню рік чи два. При 

цьому значне покращення добробуту за цей період відзначали 
5,2% усіх опитаних, а значне погіршення – 22,3%. У підгрупі 

робітників відносна чисельність респондентів, які вказували на 
зниження матеріального рівня життя, була найвищою (52%) по 

всьому масиву і коливалася від 50,2% серед кваліфікованих 

робітників до 64,8% серед різноробочих. Керівники середньої 
ланки становлять єдину підгрупу, в якій частка респондентів, 

що оцінили нещодавні зрушення у власному добробуті як 

позитивні (34,8%), дещо перевищувала частку тих, хто оцінює 
останні як негативні (31,5%). 

Найважливішими причинами масової бідності в Україні 

респонденти вважали саме ті, які обумовлюють кризу в 
економіці і так чи інакше знаходяться в площині зовнішньої 

політики, що відбиває зростаючу взаємозалежність сучасного 

світу (табл. 2.9). Після руйнування господарських зв’язків 
унаслідок розпаду СРСР Україна втратила значну частину 

свого промислового потенціалу, що, на думку респондентів, і 
стало основною (60,3%) причиною масового зубожіння. 

Корумпованість всіх гілок влади (58,7%) і як результат 

міжнародні скандали навколо відмивання “брудних” грошей 
не сприяють формуванню іміджу України як гідного 

економічного партнера і закріплюють її другорядну роль у 

світовому розподілі праці як сировинного додатку, що, в свою 
чергу, третина респондентів (36,3%) вважають також 

чинником розповсюдження бідності в Україні. 

У різних підгрупах розподіл респондентів за значущістю 
причин масової бідності мав певні коливання. Чітко 

простежується тенденція зростання значущості впливу на 
масове збіднення населення чинників, які за результатами 

опитування в цілому посіли друге та третє місця, з 

погіршенням самооцінки власного добробуту. Так, тих, хто 
вважає, що корупція сприяє масовому зубожінню, було 42,1% 
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у підгрупі “середніх” та 69,2% у підгрупі “бідних”. 

Співвідношення тих, хто вважає поступове перетворення 

України на колонію передумовою зниження рівня життя її 
населення, у цих підгрупах становило відповідно 26,9 та 

42,25%. Також слід відзначити, що значущість всіх трьох 

основних за результатами опитування в цілому причин 
масової бідності в Україні підвищується зі зростанням віку 

респондентів. І навпаки, зі зниженням віку та покращенням 
самооцінки добробуту респонденти відносно частіше 

вбачають причини бідності в тимчасових економічних 

труднощах, хоча останні в жодній підгрупі не стали 
домінуючим чинником погіршення добробуту. 

 

Таблиця 2.9. Основні причини масової бідності в Україні в оцінках  
працівників промислових підприємств Донеччини* 

Що, на Вашу думку, є основною причиною масової бідності  
в нашій країні (можна обрати декілька варіантів відповіді)? 

% респон-
дентів 

Руйнування господарських зв’язків, підприємств після розпаду 
СРСР 

60,3 

Корумпованість усіх гілок влади – законодавчої, виконавчої і 
судової – на державному та місцевому рівнях 

58,7 

Поступове закабалення України світовими наддержавами, зокрема 
США, фактичне перетворення її на сировинний додаток, колонію 

36,3 

Антинародний характер реформ в інтересах багатіїв, крупних 
капіталістів 

34 

Повільне проведення реформ та їхнє гальмування 
антиреформаторськими силами 

18,3 

Тимчасова економічна криза, пов’язана зі структурною 
перебудовою економіки 

18,1 

Сам встановлений суспільний лад 16 

Недостатнє надходження прямих іноземних інвестицій у країну 5,9 
Ворожі по відношенню до нової влади дії лівих, прокомуністичних 
сил 

1,7 

Важко відповісти 2,3 

* Основні причини масової бідності в Україні наведені відповідно до 
зменшення їхньої значущості для респондентів. 

 

Зростання соціально-економічної нерівності в 

українському суспільстві знайшло відображення в тому, що 

більше третини (34%) респондентів відзначили 
антисоціальний характер реформ як причину масової бідності. 

Значущість антинародної спрямованості сучасних 
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економічних перетворень зростала з погіршенням умов життя 

респондентів – серед тих, хто відзначав достатність коштів для 

існування, на зростаюче розшарування як передумову 
поширення бідності вказували 24,7%, а в підгрупі 

потрапивших до злиднів – 55,7% респондентів. Скорочення 

соціальних виплат, самоусунення держави від питань 
регулювання соціальної сфери та орієнтація економічного 

розвитку на пануючі в світі неоліберальні принципи 
призведуть, ймовірно, до того, що значне розшарування 

населення не тільки закріпиться, але й набуватиме 

незворотного характеру, що врешті-решт призведе до втрати 
Україною можливостей формування позитивних тенденцій 

суспільного розвитку в довгостроковій перспективі. 

Загальновідомо, що стан здоров’я людини визначає її 
майбутнє. Якщо вдатися до аналогії, які перспективи та 

можливості має країна, в якій більшість населення, і в тому 

числі творці її багатства, ледве животіють в образливих для 
людини злиднях? Економічне благополуччя та моральне 

здоров’я країни починаються з добробуту кожного її 

громадянина і вимірюються не максимальною позначкою 
багатства окремих її представників, а рівнем життя та 

соціальними шансами самих малозабезпечених верств 
населення. Багатство є скороминущим, якщо воно не 

спрямовується на користь усього суспільства, а бідність стає 

вкоріненою, якщо не докладати значних зусиль для її 
подолання. Тому шанс на вихід з тривалої економічної кризи, 

в якій опинилася сьогодні Україна, залежить від того, чи 

набуде боротьба з бідністю основного стратегічного 
пріоритету розвитку країни та її регіонів, що відповідає 

зобов’язанням нашої держави до виконання Цілей розвитку 

тисячоліття. 
 

2.3. Оцінка стану й охорони здоров’я населення  

та культури його збереження 
 

Найвагоміше місце серед соціальних цінностей та потреб 
людини займає здоров’я. По-перше, здоров’я є базою 
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формування всіх якісних характеристик трудового потенціалу. 

По-друге, стан здоров’я визначає можливості людини 

повноцінно реалізувати свій потенціал, брати участь у 
суспільній діяльності, є індикатором соціально-економічного 

розвитку країни. По-третє, він впливає на кількісні параметри 

людського потенціалу, є найважливішим чинником його 
відтворення та розвитку. По-четверте, цей стан визначає 

соціальне самопочуття людини, її світосприйняття, оцінку 
власних сил і можливостей, повноцінність і якість життя 

суспільства. Немає більш значущої цінності для людини, ніж 

фізичне, соціальне та психічне здоров’я. 
Здоров’я населення як сукупність кількісних показників 

суспільного здоров’я характеризується рівнем захворюваності 

і можливостями фізичного розвитку. У Донецькій області 
спостерігаються високі показники захворюваності, 

інвалідності і смертності (за 90-ті роки кількість уперше 

зареєстрованих захворювань у розрахунку на 100 тис. 
населення зросла на 6,1%), а також погіршення показників 

репродуктивного здоров’я і здоров’я новонароджених. За 

2004 р. зареєстровано 2,9 млн. усіх захворювань. За період з 
2000 по 2004 р. в абсолютному вимірі показник загальної 

захворюваності зменшився на 15,5%. Однак у розрахунку на 
100 тис. населення зниження було меншим – на 11,6%. 

Порівняно з попереднім роком у 2004 р. кількість уперше 

встановлених захворювань зменшилася на 48,5 тис. випадків, 
або на 1,16% (табл. 2.10), на 100 тис. населення кількість упер-

ше зареєстрованих випадків захворювань знизилась на 344 

випадки, що позитивно характеризує динаміку стану здоров’я. 
Разом з тим у Донецькій області зберігається досить високий 

показник захворюваності – щорічно з 10 осіб у стані хвороби 

знаходяться 6 осіб. Серед тих, які захворіли, третину 
складають діти і підлітки, дві третини – дорослі. Найбільш 

розповсюджені хвороби – це хвороби органів дихання (кожне 
8 захворювання) та хвороби, пов’язані з нещасними 

випадками, отруєннями та травмами (кожне 9), загальний 

негативний вплив цих класів хвороб обумовлює 72% загальної 
смертності в регіоні. 
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Знижуються захворювання системи кровообігу (у 2003 р. 

ці хвороби виникали з частотою 5,2 тис. випадка на кожні 

100 тис. жителів Донеччини проти 5,1 тис. випадка у 2002 р.). 
Упродовж останніх років тривожать показники здоров’я 

перш за все дітей і підлітків, надвисока смертність чоловіків у 

молодому віці, низька тривалість життя чоловіків усіх вікових 
категорій, високий рівень інфекційних захворювань. 

Донецька область характеризується високими темпами 
зростання захворюваності на СНІД. Якщо у 1995 р. хворою на  
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СНІД нараховувалася лише одна людина, то в 2003 р. – вже 

419, у 2004 р. – 722 (у 2002 р. – 267). Серед ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД, що перебували на обліку в медичних 
закладах на кінець 2004 р., більшість осіб інфіковані під час 

вживання наркотиків шляхом ін’єкції [104, с. 250-251]. 

Найпоширенішою причиною смертності є захворюваність 
на активний туберкульоз, що названий у світі хворобою 

бідності. Так, у 2003 р. уперше у житті встановлено діагноз 
активного туберкульозу у 4653 осіб, що більше, ніж у 2002 р., 

на 437 випадків. У 2004 р. відбулося деяке зниження кількості 

хворих – до 4525 осіб. Основна частина захворівших – 
населення працездатного віку. 

Негативний вплив техногенних факторів, небезпечні 

екологічні умови, радіаційне забруднення вплинули на 
динаміку захворюваності на онкологічні хвороби. У 2003 р. 

уперше встановлено 2,1 тис. випадка захворювань на 

новоутворення, з них 6% припадає на дітей та підлітків, 
більша частина – на осіб працездатного віку. 

Недостатність потенціалу здоров’я викликає 

занепокоєння населення своїм фізичним станом. Оцінка 
потреби мати міцне здоров’я показала, що з шести 

запропонованих для вибору потреб (у харчах, безпеці, 
забезпеченні майбутнього, визнанні, самореалізації) 

найголовнішою є потреба мати міцне здоров’я. Так, у 2002-

2004 рр. вона посідала перше місце. У 2004 р. її вагомість у 
Донецькій області дорівнювала 88%. За даними вибіркового 

обстеження, 30% донеччан не вистачає у теперішній час саме 

здоров’я, і ця цифра у динаміці збільшується. Як поганий стан 
свого здоров’я визначають 12% респондентів, у 2002 р. цей 

показник дорівнював 18,1%, у 2003 р. – 18,3%, тобто є 

наявною тенденція до поліпшення оцінок свого фізичного 
стану (табл. 2.11). Отримані суб’єктивні оцінки не співпадають 

з об’єктивними статистичними даними щодо захворюваності 
населення області, що мають тенденцію до погіршення. Отже, 

співставлення соціологічних і статистичних показників дає 

можливість зробити висновок про занижену оцінку 



 

 100 

донеччанами свого фізичного стану, низьку культуру 

самозбереження. 
Таблиця 2.11. Оцінка стану здоров’я населення Донецької області  

у 2004 р., % до опитаних 

 Стан здоров’я 
Дуже  

поганий 
Поган

ий 
Задовіл

ьний 
Хоро-
ший 

Відмін
ний 

Не 
знаю 

Усього 
У тому числі 

1,1 10,9 62,4 22,7 2,1 0,8 

За типом 
місцевос
ті 

міська 1,2 11 61,1 23,6 2,2 0,8 

сільська  9,3 76,7 12,8 1,2  

За 
статтю 

чоловіки 0,6 9,6 60 26,5 2,7 0,8 
жінки 1,5 12 64,5 19,6 1,6 0,7 

За 
посадою 

керівник (заступник 
керівника 
підприємства, 
установи) 

8,3 - 58,3 33,3 - - 

керівник підрозділу 
підприємства, установи 
(відділу, цеху) 

- 5,5 74,5 20 - - 

кваліфікований 
спеціаліст (посада, що 
потребує вищої освіти) 

- 10,4 65,4 22,1 1,3 0,8 

спеціаліст (посада, що 
потребує середньої 
спеціальної освіти) 

- 8,2 64,1 23,6 2,3 1,4 

службовець 
обслуговуючого 
персоналу (машиністка, 
лаборант) 

- 6,5 64,5 25,8 3,2 - 

кваліфікований 
робітник 

- 10,6 61,8 23,6 3,3 0,8 

підсобний робітник - 14,9 61,7 17 4,3 2,1 
За 
категорі
єю 

безробітні 4,2 6,9 62,5 23,6 2,8  
непрацюючі пенсіонери 

4,5 25,8 65,2 4,5 6  

 

студенти  4,5 31,3 56,7 2,6 1,5 
працівники 
промисловості 

0,2 8,7 62,3 25,3 1,9 0,9 

працівники сільського 
господарства 

- 7,4 77,8 13 1 - 

працівники 
невиробничої сфери 

- 9,3 71,1 17,5 - 1 

працівники сфери 
послуг 

0,7 11,6 63 21,7 1,4 1,4 

За віком до 25 років  3,7 29,9 58,5 6,7 1,2 
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25-30 років  1,9 54,7 38,7 3,8 0,9 
30-40 років 1 3,4 68,4 24,8 2,4  
40-50 років 0,8 10,9 77 9,7 0,4 1,2 
50-60 років 1,3 25,2 62,9 8,6 0,7 1,3 
більше 60 років 3,4 21,2 69,9 5,5   

Стан здоров’я респондентів міської місцевості за 
суб’єктивною оцінкою є нижчим, ніж сільської (відповідно 

12,2 і 9,3% вважають свій стан “поганим”). Це пояснюється 

більшою екологічною забрудненістю, зосередженням у містах 
техногенних виробництв, тяжкої індустрії, більшим 

соціальним, психологічним напруженням мешканців міста. 

Жінки оцінюють стан свого здоров’я дещо гірше, ніж 
чоловіки, хоча статистика невпинно засвідчує зворотну 

тенденцію. Причиною такого розподілу є більш уважне 
ставлення жінок до свого фізичного стану. Зі збільшенням віку 

простежується тенденція до погіршення стану здоров’я: лише 

3,7% респондентів віком до 25 років оцінюють стан свого 
здоров’я як “поганий”, а 24,6% респондентів пенсійного віку 

(більше 60 років) – як незадовільний. 

Регіони країни відрізняються за екологічною ситуацією, 
станом навколишнього середовища, наявністю підприємств зі 

шкідливим виробництвом, доступністю, умовами та рівнем 

медичного обслуговування тощо. Тому різною є оцінка стану 
свого здоров’я респондентів різних областей. Найгірші за 

середньоукраїнський показник оцінки стану свого здоров’я у 
2002 і 2004 рр. спостерігаються у Луганській, Запорізькій, 

Київській, Черкаській, Житомирській, Сумській областях, 

найкращі – у мм. Севастополі, Києві, Львівській, Івано-
Франківській областях, АР Крим (табл. 2.12). 

Позитивною є тенденція до скорочення цього показника 

майже в усіх регіонах країни. Так, мало місце його зростання 
лише у Чернівецькій, Черкаській, Рівненській та Волинській 

областях (на 1-3%). У Донецькій області чисельність 

респондентів, що оцінюють стан здоров’я як поганий, також 
зменшується.  

У регіональному розрізі потребу мати міцне здоров’я на 

перше місце поставили не тільки опитувані тих областей, де 
найгірше оцінили стан свого здоров’я (Луганська, Полтавська, 
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Сумська, Житомирська області), а й жителі тих регіонів, 

населення яких оцінює стан здоров’я високими показниками 

(м. Севастополь, Івано-Франківська, Чернівецька, Рівненська, 
Волинська області). З кожним роком ця потреба зростає: у 

цілому по Україні порівняно з 2002 р. вона збільшилася на 

11%, у Донецькій області – на 15%. 
 

Таблиця 2.12. Оцінка стану здоров’я та потреб у його збереженні  
респондентами у розрізі регіонів 

Регіони 

% респондентів, які 
оцінюють стан здоров’я як 
поганий та дуже поганий 

% респондентів, які високо 
оцінюють потребу мати  

міцне здоров’я 

2002 2004 2002 2004 

АР Крим 11 11 79 86 
Вінницька 17 16 43 86 

Волинська 14 17 85 92 

Дніпропетровська 17 11 75 88 

Донецька 18 12 73 88 

Житомирська 21 16 87 93 
Закарпатська 16 13 76 94 

Запорізька 20 15 74 84 

Івано-Франківська 13 8 90 95 

Київська 26 19 70 88 

Кіровоградська 17 13 76 85 
Луганська 21 17 82 89 

Львівська 14 10 82 87 

Миколаївська 16 13 70 88 

Одеська 17 14 69 83 

Полтавська 20 14 78 89 
Рівненська 16 17 90 95 

Сумська 19 17 83 90 

Тернопільська 16 13 85 88 

Харківська 17 10 85 84 

Херсонська 19 16 81 85 
Хмельницька 17 14 72 94 

Черкаська 28 20 77 89 

Чернівецька 11 12 79 91 

Чернігівська 15 16 87 91 

м. Київ 15 10 77 83 
м. Севастополь 15 8 84 100 

Україна 18 13 77 88 
 

Найгострішу нестачу здоров’я відчувають респонденти 

Київської, Чернівецької, Чернігівської, Черкаської та 



 

 103 

Полтавської областей, найменшу – м. Севастополя та 

Тернопільської області (рис. 2.5). 

Унаслідок хронічних захворювань суспільство несе значні 
втрати трудового потенціалу. Хворіє на хронічні хвороби, які  
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потребують або не потребують медичного обслуговування, 

третина опитаних, але цей показник знизився у 2004 р. на 9% 

порівняно з 2002 р. (рис. 2.6). 

    2002 р.* 2004 р. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
* У 2002 р. анкета не передбачала відповіді “Зрідка хворію на простудні, 

вірусні, інфекційні захворювання”. 

 
Рис. 2.6. Рівень захворюваності населення на хронічні хвороби  

у 2002 і 2004 рр., % до опитаних 
 

Серед молоді до 30 років цей рівень становив 21%, що 

обмежує ресурсні можливості розвитку трудового потенціалу. 
Майже не хворіє лише 15% респондентів. 

Отже, більшість респондентів бажають бути здоровими, 

що є зрозумілою і необхідною потребою сьогодення, оскільки 
здоров’я становить основу повноцінного життя, високого 

рівня конкурентоспроможності та працездатності. Показники 

захворюваності донеччан є невтішними і за статистичними 
даними з кожним роком погіршуються. Донецька область 

характеризується вкрай напруженою ситуацією у стані 
здоров’я і потребує підвищеної уваги з боку державної та 

місцевої влади щодо розробки дієвих механізмів підвищення 

ефективності системи охорони здоров’я. 
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Оцінка доступності медичного обслуговування. Стан 

здоров’я населення певною мірою визначається рівнем роз-

витку медичного обслуговування. В останні роки намітилася 
тенденція до скорочення масштабів медичної профілактики, 

наявна незбалансованість державних гарантій безкоштовної 

медичної допомоги та їх фінансового забезпечення, 
недостатнім є рівень забезпеченості галузі сучасним 

обладнанням. Не відповідає вимогам сьогодення якісний склад 
матеріально-технічної бази системи охорони здоров’я. Значна 

частина стаціонарних закладів потребують капітального 

ремонту. 
Незадовільний стан системи охорони здоров’я 

проявляється в тому, що половина населення області не має 

можливості отримання медичного обслуговування за місцем 
проживання. Порівняно із середньоукраїнським цей показник 

у Донецькій області є значно вищим (в Україні не мають такої 

можливості 60% респондентів). У сільській місцевості 
обмежені у можливостях медичної допомоги 78% опитаних, 

що є наслідком руйнування системи медичних закладів на 

селі. Найнижчий рівень можливостей медичного 
обслуговування – у працівників сільського господарства 

(85,2% не мають можливості звернутись у медичний заклад), 
сфери послуг (56,5%). Половина опитаної молоді Донецької 

області не має можливостей звернутися до лікаря у разі 

хвороби. 
Як основна причина незадовільного стану медичного 

обслуговування зазначаються бідність, низькі економічні 

можливості громадян. Так, половині респондентів для 
задоволення базових потреб у медичному обслуговуванні 

доходів стало достатньо більшою мірою протягом 2004 р., що 

свідчить про позитивну динаміку з цього питання (для 
порівняння – у 2002 р. таких було 80,5% у цілому по Україні, у 

2004 р. – 58,5%). Достатніми свої доходи для отримання 
медичних послуг вважає четверта частина респондентів, і їх 

частка у динаміці збільшується. Кардинально різниться у 

відповідях населення сільської і міської місцевості, де 
розбіжності між достатністю доходів для задоволення потреб у 
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медичному обслуговуванні на користь міської місцевості 

складають майже 12%. Найнижчими є матеріальні можливості 

отримання медичних послуг у працівників сільського 
господарства (68,5% мають для задоволення цих потреб низькі 

доходи), безробітних (63,9%), непрацюючих пенсіонерів 

(68,2% серед них мають надто низькі доходи, хоча 65,2% цієї 
категорії за місцем проживання доступні медичні послуги), 

тобто основні найуразливіші верстви населення, які 
потребують соціального захисту. Чим нижчий рівень 

кваліфікації, чим нижча посада респондента, тим більш 

гострою є недостатність доходів для задоволення потреб у 
медичному обслуговуванні. Так, не вистачає доходів на такі 

витрати 33,3% керівників підприємств, 38,2% керівників 

підрозділів, 59,3% кваліфікованих робітників, 63,8% 
підсобних робітників.  

Для визначення місця Донецької області серед інших 

областей України за цим показником необхідно 
проаналізувати оцінки можливостей і рівня медичного 

обслуговування населення в регіональному розрізі (табл. 2.13). 

Обмеженими є можливості медичного обслуговування у 
Херсонській (75% респондентів, які не мають можливості 

отримати медичне обслуговування), Чернігівській (73%), 
Вінницькій (71%) областях. Лише 20% опитаних у 

м. Севастополі недоступні медичні послуги, 39% – у м. Києві. 

Оцінки респондентами можливостей медичного 
обслуговування за місцем проживання демонструють 

позитивну динаміку майже за всіма регіонами: у 2004 р. 

порівняно з 2003 р. скоротилося число респондентів, які не 
мають доступу до медичних послуг. Негативні тенденції 

наявні у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, 

Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.  
Респонденти тих регіонів, де найгірші відповіді щодо 

доступу до медичної допомоги, мають більш оптимістичні 
оцінки можливостей медичного обслуговування при 

досягненні похилого віку, що пояснюється надіями українців 

на краще, позитивною оцінкою соціальних і економічних 
реформ в Україні. Як найкращу доступність медичних послуг 
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у старості оцінює населення м. Севастополя (лише 28% низько 

оцінили можливість доступу до медичного обслуговування у 

старості), як найгіршу – Запорізької і Луганської областей 
(51%). 

 

Таблиця 2.13. Динаміка можливості і рівня медичного обслуговування  
населення по регіонах України, % до опитаних 

Регіони 

Не маю 
можливості 

отримати медичне 
обслуговування за 

місцем 
проживання 

Малозадовільний та 
незадовільний рівень 

медичного 
обслуговування при 
досягненні похилого 

віку 

Недостатність 
доходу для 

якісного 
медичного 

обслуговування 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

АР Крим 70 66 56 50 69 61 

Вінницька 69 71 50 47 69 60 

Волинська 66 54 43 31 70 55 

Дніпропетровська 64 59 50 47 68 61 

Донецька 66 50 57 49 70 54 

Житомирська 74 69 44 48 69 63 

Закарпатська 63 59 44 32 72 63 

Запорізька 66 63 56 51 74 66 

Івано-Франківська 64 60 45 32 66 54 

Київська 70 66 56 49 71 63 

Кіровоградська 66 68 49 41 70 48 

Луганська 69 58 55 51 71 59 

Львівська 65 57 41 37 61 53 

Миколаївська 61 55 41 40 60 50 

Одеська 57 60 50 41 68 51 

Полтавська 67 64 46 46 74 58 

Рівненська 68 69 41 37 69 58 

Сумська 75 60 58 45 69 75 

Тернопільська 66 67 35 32 68 60 

Харківська 68 62 51 48 69 65 

Херсонська 79 75 48 44 71 68 

Хмельницька 62 63 42 29 72 59 

Черкаська 69 70 54 48 77 68 

Чернівецька 58 59 44 44 56 49 

Чернігівська 74 73 44 38 66 60 

м. Київ 51 39 46 36 61 47 

м. Севастополь 39 20 67 28 72 59 

Україна 66 60 50 44 69 59 
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Найпоширенішою причиною обмеженості отримання 

медичних послуг є низький рівень платоспроможності 

українців, що найбільш гостро відчувають респонденти 
Сумської (75%), Запорізької (66%), Харківської (65%) 

областей. У розрізі регіонів України найкращі оцінки 

достатності доходу для задоволення медичних потреб 
опитаних м. Києва. У 2004 р. порівняно з 2003 р. майже у всіх 

регіонах динаміка цього показника є позитивною, найбільше 
зниження числа респондентів з низькими матеріальними 

можливостями оплати медичних послуг відбулось у 

Кіровоградській (на 22%), Одеській (на 17%), Полтавській і 
Донецькій (на 16%), Волинській (на 15%) областях. 

Таким чином, в Україні система медичної допомоги 

нерозвинена, відсутня ефективна система профілактичних 
оглядів. Найбільш гострі проблеми в сфері охорони здоров’я 

спостерігаються у сільській місцевості, де наявні наслідки 

руйнування закладів медико-профілактичної допомоги. 
Доступність до якісних медичних послуг обмежується 

низькою платоспроможністю суспільства, що одночасно із 

погіршенням фізичного стану здоров’я громадян набуває 
загрозливого характеру. Відсутність дієвої системи медичного 

страхування обмежує можливості людського розвитку країни. 

Оцінка рівня культури самозбереження населення 

Донецької області. Основним чинником збереження і 

поліпшення здоров’я є дбале ставлення до свого фізичного і 
духовного стану. Висока культура самозбереження населення 

актуальна саме в умовах низької дієвості системи охорони 

здоров’я, нерозвиненості медичного обслуговування, 
скорочення обсягів профілактичної медичної допомоги. 

Своєчасні медичні огляди, діагностика та попередження 

захворювань, здоровий спосіб життя закладають основу 
гармонійного буття здорової нації.  

У Донецькій області несприятливі екологічні, виробничі 
умови життя і праці обумовлюють загострення ризиків 

руйнування трудового потенціалу, спричинюють травматизм 

та інвалідізацію населення. Свідоме ставлення громадян до 
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стану свого здоров’я є важливим напрямом вирішення 

найгостріших соціально-економічних проблем.  

Тому культура самозбереження і працюючих, і населення 
в цілому набуває в області особливого стратегічно важливого 

значення для збереження людського, трудового потенціалу і 

робочої сили Донецького регіону. 
Результати обстеження свідчать про низьку культуру 

самозбереження донеччан, що проаналізовано в табл. 2.14. 
Таблиця 2.14. Оцінка культури самозбереження населення  

Донецької області у 2004 р, % до опитаних 

 Ставлення до здоров’я 

Уважно відно-
шуся до свого 

здоров’я, 
проходжу 

профілактичні 
медичні 
огляди 

Звертаюся 
до лікаря 
тільки у 

разі 
гострої 
необ-

хідності 

Ніколи 
не 

зверта
юся до 
лікаря 

Не 
знаю 

Усього 
У тому числі 

20,4 73,1 5,4 1,1 

За типом місцевості     

міська 20,7 72,5 5,7 1,2 

сільська 17,4 80,2 2,3  

За статтю     

чоловіки 20 71,3 7,1 1,7 

жінки 20,7 74,7 4 0,5 

За посадою     

керівник (заступник керівника 
підприємства, установи) 

16,7 83,3 - - 

керівник підрозділу підприємства, 
установи (відділу, цеху) 

14,5 81,8 3,6 - 

кваліфікований спеціаліст (посада, 
що потребує вищої освіти) 

25,4 72,1 2,5 - 

спеціаліст (посада, що потребує 
середньої спеціальної освіти) 

22,3 70,9 5,9 0,9 

службовець обслуговуючого 
персоналу (машиністка, лаборант) 

27,4 59,7 9,7 3,2 

кваліфікований робітник 16,3 72,4 9,8 1,6 

підсобний робітник 12,8 74,5 6,4 6,4 

За категорією     

безробітні 15,3 80,6 4,2  

непрацюючі пенсіонери 15,9 78 6,1 3 

студенти 22,4 68,7 7 1,3 
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працівники промисловості 23 - - - 

працівники сільського господарства 16,7 83,3 - - 

працівники невиробничої сфери 21,6 70,1 6,2 2,1 

працівники сфери послуг 21,5 79 2,2 0,7 

За віком     

до 25 років 20,7 71,3 4,9 3 

25-30 років 17,9 74,5 6,6 0,9 

30-40 років 22,3 71,4 5,3 1 

40-50 років 20,2 74,7 4,3 0,8 

50-60 років 21,9 70,9 6,6 0,7 

більше 60 років 17,8 76 6,2  

Уважно відносяться до свого здоров’я, проходять 
профілактичні огляди п’ята частина респондентів, звертаються 

до лікаря тільки у разі гострої необхідності більше 70%, майже 

5% ніколи не звертаються до лікаря, утруднилися з відповіддю 
1,1% населення. Таке недбале ставлення до здоров’я 

пояснюється пасивністю населення регіону, 

непристосованістю до подолання життєвих труднощів. 
Розподіл респондентів за місцем проживання виявив 

більш високу культуру самозбереження мешканців міста, ніж 

села (на 3,3%), що пояснюється меншим рівнем 
захворюваності у сільській місцевості, відсутністю або 

віддаленістю медичних закладів на селі, більш низьким рівнем 
платоспроможності сільського населення. Рівень культури 

самозбереження чоловіків і жінок не різниться і відповідає 

загальним показникам. Ставлення до стану здоров’я майже не 
залежить і від вікових характеристик респондентів. 

Серед категорій населення, за суб’єктивними оцінками, 

найдбайливіше зберігають своє здоров’я працівники 
промисловості (23% ретельно стежать за його станом), 

студенти (22,4%), найгірше – працівники сільського 

господарства (16,7%). Перша група населення гостро відчуває 
вплив техногенного середовища важкої промисловості 

Донецького регіону і тому якнайбільше потребує уважного 
ставлення до свого здоров’я. Молодь Донеччини є сучасним 

поколінням, де цінності здоров’я набувають першочергового 

значення і визначають можливості активної участі в суспільній 
життєдіяльності. Найбільш легковажними у ставленні до свого 

здоров’я є безробітні, які, напевно, зневірені у власних силах. 
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Професійний статус респондентів дещо впливає на їх 

відношення до стану свого здоров’я: серед категорій 

працюючих діапазон оцінок високого рівня культури 
самозбереження знаходиться в межах 12,8-27,4%. Найнижчі 

оцінки мають підсобні робітники, найвищі – службовці 

обслуговуючого персоналу. Серед кваліфікованих працівників, 
які мають вищу, професійну або середню спеціальну освіту, 

більш уважно ставляться до свого фізичного стану 
кваліфіковані спеціалісти (25,4%), найменше – керівники 

підрозділів підприємств (14,5%). 

Регіональний розподіл оцінок респондентів за ставленням 
до свого здоров’я демонструє табл. 2.15. 

 

Таблиця 2.15. Оцінка ставлення респондентів до стану свого здоров’я  
по регіонах України у 2004 р., % до опитаних 

Регіони 

Одні люди стежать за своїм здоров’ям, ставляться до нього 
уважно, інші ні. До якої категорії людей Ви себе відносите? 

Уважно відношуся  
до свого здоров’я, 

проходжу професійні  
медичні огляди  

Звертаюся до 
лікаря тільки у 

разі гострої  
необхідності 

Ніколи не 
звертаюся 
до лікаря 

Не 
знаю 

АР Крим 13 83 1 3 

Вінницька 19 74 4 3 

Волинська 16 78 3 3 

Дніпропетровська 21 74 4 1 

Донецька 20 73 5 1 

Житомирська 18 78 3 2 

Закарпатська 19 77 2 2 

Запорізька 18 79 3 - 

Івано-Франківська 13 81 3 3 

Київська 14 82 2 1 

Кіровоградська 13 81 3 3 

Луганська 17 77 4 2 

Львівська 14 81 4 1 

Миколаївська 28 68 3 1 

Одеська 14 80 5 1 

Полтавська 17 78 3 2 

Рівненська 13 79 6 3 

Сумська 17 78 3 2 

Тернопільська 13 82 4 1 

Харківська 18 77 3 3 

Херсонська 12 83 4 - 
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Хмельницька 17 76 2 5 

Черкаська 18 78 3 1 

Чернівецька 16 78 5 1 

Чернігівська 17 77 4 2 

м. Київ 19 76 3 2 

м. Севастополь 43 57 - - 

Україна 17 77 4 2 
 

Донецька область посідає четверте місце серед регіонів, 

де відзначаються найкращі показники відношення до стану 

свого здоров’я. На першому місці за цим показником 
м. Севастополь (43%), на другому – Миколаївська область 

(28%), на третьому – Дніпропетровська область (21%). 

Останнє 27 місце серед регіонів займає Херсонська область 
(лише 12% уважно відносяться до стану свого здоров’я), 26 

місце розділяють АР Крим, Івано-Франківська, 
Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська області (13%). 

Загалом коефіцієнт міжрегіональної диференціації становить 

майже 4 рази, тобто є значним.  
Таким чином, населення Донецької області 

характеризується низькою культурою самозбереження. 

Недбале ставлення до свого здоров’я, відсутність своєчасної 
діагностики причин його погіршення має негативні наслідки, 

що проявляються в появі та загостренні захворювань, 

обмеженості реалізації трудового потенціалу. Сучасні 
стандарти рівня і якості життя потребують підвищення 

дієвості регіонального соціального управління у напрямі 

посилення профілактичної медичної допомоги, пропагування 
здорового способу життя. Без реалізації цих стратегічних 

пріоритетів досягнення соціального здоров’я забезпечити 
розвиток людини неможливо. 
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Розділ 3 
 

ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕШКОДИ ТА НАПРЯМИ 

РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1. Проблеми збереження, використання  

і розвитку трудового потенціалу 
 
Донецька область є однією із найпотужніших виробничих 

ланок національної економіки, що значною мірою 
забезпечується високим рівнем розвитку трудового потенціалу 
регіону. Область має значний науково-технічний та 
інноваційний потенціал. Завдяки ефективному використанню 
трудового потенціалу та більш сприятливим соціально-
економічним умовам у 2004 р. відбувся приріст промислового 
і сільськогосподарського виробництва, збільшився обсяг 
підрядних будівельних робіт, вантажообіг і роздрібний 
товарообіг. Так, загальний обсяг промислового виробництва 
підвищився у 2004 р. порівняно з 2003 р. на 19,4%, що на 3,6% 
більше, ніж аналогічний показник в Україні. Виробництво 
товарів народного споживання в Донецькій області зросло на 
24% (по Україні – на 20,4%). 

Основу економіки області складають підприємства 
вугільної промисловості та металургійного комплексу (55,1% 
загального обсягу промислового виробництва області). Вони 
забезпечують понад 48,9% загальних обсягів вуглевидобутку в 
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Україні, значну частину виробництва чавуну, сталі, прокату 
чорних металів, коксу. В області зосереджені найважливіші 
для господарського комплексу України виробництва свинцю, 
цинку, ртуті, рідкоземельних металів. Підприємства хімічної 
промисловості забезпечують близько третини загального 
випуску в Україні аміаку, мінеральних добрив, сірчаної 
кислоти, полістиролів. 

У той же час позитивні економічні здобутки регіону 
внаслідок розвиненої виробничої сфери обумовлюють втрати 
трудового потенціалу через поглиблення демографічної та 
екологічної кризи, тому регіон потребує ретельної уваги з боку 
органів державного управління для пом’якшення ризиків 
руйнування трудового потенціалу. У табл. 3.1 представлено 
порівняльний аналіз показників формування і використання 
трудового потенціалу Донецької області та України. 

 
Таблиця 3.1. Порівняльний аналіз показників формування  

і використання трудового потенціалу  
України та Донецької області (2004 р.) [103, 107] 

Показники Україна 
Донецька 
область 

+/- 

Щільність населення, осіб на 1 км2 78 176 +98 
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу, 
грн.* 

5114 6385 +1271 

Питома вага у загальній чисельності населення    

міського населення 67,7 90,3 +22,6 
сільського населення 32,3 9,7 -22,6 
осіб старше працездатного віку (55 і старше,  
60 і старше) 

23,8 25,5 +1,7 

осіб працездатного віку (16-54, 16-59 років) 59,9 60,6 +0,7 
осіб молодше працездатного віку (0-15 років) 16,3 13,9 -2,4 

Коефіцієнт смертності, ‰ 16 17,5 +1,5 
Коефіцієнт смертності немовлят, ‰ 9,5 11,8 +2,3 
Коефіцієнт народження, ‰ 9 7,6 -1,4 
Сальдо міграції, ‰ -0,2 0,5 +0,7 
Очікувана тривалість життя населення при  
народжені у 2004 р., років 

68,2 66,6 -1,6 

Рівень економічної активності, % 62 61,9 -0,1 
Рівень зайнятості, % 56,7 57,4 +0,7 
Рівень безробіття, % 8,6 8 -0,6 
Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 4 2 -2 
Середньомісячна заробітна плата, грн. 590 712 +122 

* Дані наведено за 2003 р. 
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В Україні є сталими негативні демографічні процеси, що 

призвели до руйнівного стану трудового потенціалу. Криза 

демореальності полягає у погіршенні показників природного 
руху населення. Демографічна криза ускладнювалась і 

поглиблювалась протягом багатьох десятиліть, вона є 

наслідком деформацій життєдіяльності суспільства, виявляє 
низькі економічні можливості відтворення робочої сили. 

Зниження рівня народжуваності відбувалось в Україні 
протягом усього минулого сторіччя. Україна в XIX ст. мала 

найвищу в Європі народжуваність. Про це свідчить робота 

відомого вченого Роберта Р. Кучинського, в якій визначено, 
що протягом 1896-1897 рр. показник вичерпної плідності в 

Україні становив 7,5 дитини [130, c. 61-64]. У Донецькому 

регіоні тривалий час рівень народжуваності дещо нижчий, ніж 
у цілому по Україні. За десять років цей показник значно 

зменшився з 10,2 на 1000 осіб у 1991 р. до 7,6 – у 2004 р. і не 

забезпечує навіть простого відтворення населення. Поряд з 
низькими економічними можливостями суспільства вагомою 

перешкодою зростання народжуваності є втрата традицій 

багатодітності. У життєвих ціннісних орієнтаціях українців 
виділено певну межу народжуваності, за яку не можна 

переступати, оскільки за цією межею виявляється низка 
матеріальних проблем і навіть суспільне осудження.  

Депопуляція населення, руйнування трудового потенціалу 

спричинюють високий рівень смертності, у тому числі 
населення у працездатному віці. Прогресуюче зростання 

смертності є характерним для Донеччини вже четверте 

десятиріччя. За останні п’ять років кількість померлих 
щорічно становила більше 80 тис. осіб [36]. Зростання 

смертності населення обумовлене погіршенням матеріальних 

умов життя і екологічного оточення, низькою культурою 
самозбереження (пропаганда паління та вживання алкоголю, 

наркоманія), обмеженням вільного доступу до медичного 
обслуговування, руйнуванням системи профілактичних 

оглядів. Крім того, зростання смертності населення 

обумовлене процесом постаріння населення, тобто 
збільшенням частки осіб віком старше за працездатний, яка в 
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2004 р. становила 25,5% проти 21,4% у 1990 р. У сільській 

місцевості процес постаріння населення є більш інтенсивним, 

ніж у міських поселеннях, через що смертність сільського 
населення вища. У 2004 р. у селах рівень смертності становив 

20 померлих на 1000 жителів, у містах цей показник 

дорівнював 17,2‰. На рис. 3.1 представлено динаміку 
чисельності померлих у Донецькій області у віці старше за 

працездатний, працездатному, молодшому за працездатний. 
Близько трьох четвертих серед померлих складають особи 

у віці старшому за працездатний, чверть – у працездатному 

віці. Щорічно зменшується кількість померлих у групі 
молодшій за працездатний вік. У 2004 р. кількість померлих 

цієї вікової категорії зменшилась майже вдвічі порівняно з 

1990 р. і становила 665 осіб. 
Основними причинами смертності у 2004 р. були хвороби 

системи кровообігу (60,8%), новоутворення (12,9%). Для 

населення працездатного віку серцево-судинні захворювання 
спричиняють кожний четвертий смертельний випадок у 

чоловіків і 22% – працездатних за віком жінок. Особи у 

працездатному віці складають чверть усіх померлих від 
новоутворень. Вагоме місце серед причин смертності 

займають нещасні випадки, отруєння та травми (10,1%). 
Донецька область посідає перше місце в Україні за 

показником дитячої смертності: у 2004 р. цей показник 

становив 11,8‰ при середньому в країні 9,5. 
Зниження народжуваності та зростання смертності 

призвели до стабільно від’ємного природного приросту 

населення. За період 1991-2004 рр. природне скорочення 
чисельності населення області кожний рік складає майже 

50 тис. осіб. 

Трудовий потенціал у кількісному вимірі визначається як 
сукупність людино-років періоду трудової діяльності або років 

економічної активності. Очікувана тривалість життя при 
народженні у 2002-2004 рр. у Донецькій області є на 1,6 року 

нижче загальноукраїнського показника і становить 66,64 року. 

Попередні дослідження свідчать, що у Донецькій області 
порівняно з іншими регіонами України надто низька реальна 
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тривалість трудового життя, яка складає для чоловіків 37,76 

року, для жінок – 38,42 року; за цими показниками Донеччина 

в шерезі 27 регіонів займає 26 та 23 місце відповідно. Втрати 
тру- 
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дового потенціалу серед чоловіків складають 7,24 року, серед 

жінок – 1,58 року, для порівняння у Чернівецькій області 

втрати трудового потенціалу серед чоловіків дорівнюють 4,45 
року, у Тернопільській серед жінок – 0,96 року. Отже, наявне 

загальне несприятливе становище зі смертністю і тривалістю 

життя впливає на погіршення стану трудового потенціалу, 
обмежує можливості його використання і розвитку. 

Серед багатьох чинників, що визначають ступінь 
соціально-економічного розвитку держави будь-якого регіону, 

особливого значення набуває створення цивілізованого ринку 

праці і забезпечення ефективної політики зайнятості. 
Позитивні тенденції в економіці, зростання обсягів 

промислового виробництва сприяють стабілізації у сферах 

зайнятості, соціально-трудових відносинах, оплаті праці та 
забезпечують більш  

ефективне використання трудового потенціалу. 

Формою реалізації трудового потенціалу є зайнятість 
населення. Зайняте населення становить вагому частину 

економічно активного населення. У 2004 р. у Донецькій 

області в усіх видах економічної діяльності було зайнято 
2,1 млн. осіб, що складає 92,1% економічно активного 

населення (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Динаміка чисельності зайнятих в економіці  

Донецької області [103, 80] 

Тобто це та кількість носіїв трудового потенціалу, які 
використовують його у праці і виробляють суспільні блага та 

цінності. Слід наголосити на збільшенні чисельності зайнятих 
порівняно з попереднім роком на 0,6%. Зрушення у загальній 

зайнятості населення відбуваються на фоні скорочення 

чисельності найманих працівників (за 2003 р. майже на 2%) та 
підвищення рівня самостійної зайнятості. 

Найбільша частина населення (62,3%) зайнята в трьох 

сферах економічної діяльності: промисловості, оптовій і 
роздрібній торгівлі, сільському господарстві, мисливстві, 

лісовому та рибному господарстві (рис. 3.3). Найменша 

частина – у сфері державного управління, колективних, 
громадських та особистих послуг, у фінансовій діяльності. 
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Рис. 3.3. Рівень зайнятості населення за видами  
економічної діяльності, % 

 

Упродовж останніх п’яти років відбулося суттєве 

скорочення чисельності штатних працівників – у цілому по 
економіці області на 12,9%. Скорочення відбулося за всіма 

видами економічної діяльності, окрім сфер фінансової 

діяльності та освіти. Найбільші темпи скорочення штатних 
працівників спостерігаються у сільському господарстві та 

будівництві. 

У той же час в області спостерігається тенденція до збіль-
шення неформальної та тимчасової зайнятості, за рахунок чого 

у 2004 р. було забезпечено зростання загальної зайнятості. 

Рівень зареєстрованого безробіття (відношення 
чисельності зареєстрованих безробітних до економічно 

активного населення працездатного віку) був утричі нижчим 
за відповідний показник, розрахований за методологією МОП 
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для цієї вікової групи. Таке співвідношення зберігається 

протягом останніх років (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Динаміка рівня безробіття серед економічно активного  
населення Донецької області протягом 1999-2004 рр., % [99] 

 

По області кількість громадян у віці 15-70 років, які не 

працювали з різних причин, склала 1,6 млн. осіб, їх кількість 

зменшилася на 1,7% порівняно з 2001 р. У 2004 р. відбувалося 
зниження рівня безробіття населення (за методологією МОП), 

що відповідає загальнодержавним тенденціям. 

В основному скорочення безробіття відбувалося на фоні 
зниження числа непрацюючих серед міського населення і 

збільшення серед селян (порівняно з 2001 р. у 2 рази). 

Наслідками безробіття є неможливість реалізації трудового 
потенціалу, дискваліфікація працівників. 

Отже, в Донецькій області накопичено значні соціально-
економічні проблеми, що проявляються у демографічній кризі, 
спричинюють втрати трудового потенціалу. Позитивні 
зрушення, що останніми роками намітились у можливостях 
реалізації трудового потенціалу, не досягли тих значень, які 
давали би підставу впевнено стверджувати про істотні успіхи 
політики демократизації суспільних відносин. Однак шлях 
інтеграції в європейську спільноту, який вимагає 
демократичних перетворень, зумовлює підвищення темпів 
соціальних змін і потребує впровадження механізмів, які 
спроможні забезпечити сталий розвиток трудового потенціалу.  
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3.2. Професійна освіта в забезпеченні якості  

трудового потенціалу 
 

У системі розвитку трудового потенціалу визначальну 
роль відіграє професійно-освітній рівень людини. Освіта є 
генератором суспільної свідомості, інструментом формування 
комплексу пізнавальних, кваліфікаційних, етичних, моральних 
і культурних цінностей. Високий рівень професійної 
підготовки обумовлює якість трудового потенціалу, дозволяє 
визначити ступінь забезпеченості економіки кваліфікованими 
кадрами. Комплексна оцінка трудового потенціалу потребує 
одночасних узагальнень інформації за статистичною звітністю 
та соціологічними даними. Вибіркове обстеження Донецької 
області в межах всеукраїнської “Базової захищеності 
населення України” дає змогу виокремити ті показники, які 
найбільш показово характеризують рівень якості трудового 
потенціалу. 

Аналіз результатів соціологічного дослідження засвідчив 
достатньо високий рівень професійної підготовки в Донецькій 
області: 88,4% респондентів пройшли курс навчання за 
певною професією, ремеслом (що на 4% вище, ніж у 2002 та 
2003 рр., і майже на 3% – середньоукраїнського показника) 
(табл. 3.2). 

Для порівняння: серед регіонів України найвищий рівень 
освіти мають респонденти АР Крим (91,4% опитаних пройшли 
професійну підготовку), найнижчий – у Чернігівській області 
(73,3%). 
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Обсяги професійної підготовки залишились незмінними 
за всіма формами, крім підготовки через учнівство та на 
робочому місці шляхом ручної праці (порівняно з 2003 р. 
обсяги підготовки за цими формами зросли в двічі). 
Професійним навчанням на робочому місці було охоплено у 
2004 р. майже 6% донеччан. 

Рівень підготовки чоловіків є дещо вищим ніж жінок, але 

ця різниця незначна. Переважна більшість жінок пройшла 

підготовку у навчальних закладах (90,4%), дещо меншим є 
рівень підготовки у цих закладах чоловіків (87,1%). Більше 

чоловіків, ніж жінок, пройшли підготовку через учнівство (6 і 

3,1% відповідно). Найвищий рівень професійної підготовки 
мають респонденти віком від 30 до 40 років (98,5%), 

найменший – до 25 років (64%), що є зрозумілим, та більше 60 
років (73,3%). 

Дослідження виявило найбільш високий рівень 

підготовки працівників промисловості (майже 100%), 
найнижчий – серед працівників сільського господарства 

(90,7%). Безробітні мають досить високий рівень підготовки 

(93,1%), однак їх професійний потенціал не використовується.  
Серед тих, хто пройшов підготовку, значна кількість 

опитаних є висококваліфікованими фахівцями. Так, 36% 

респондентів мають вищу освіту, 7% – незакінчену вищу, 36% 
– середню спеціальну, 16% – середню загальну (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Освітні характеристики населення України  
і Донецької області, % 

Більшість респондентів мають одну спеціальність (72%), 
підтверджену дипломом або сертифікатом. 

Аналіз розподілу відповідей на питання, яке стосується 

добровільності обрання професії, свідчить, що невеликий 
відсоток респондентів (7%) обирають професію, яка є 

небажаною. Вимушена професійна підготовка закладає вже на 
етапі навчання майбутнє неефективне використання трудового 

потенціалу, призводить до незадоволеності своєю працею. 

Періодичне підвищення кваліфікації, оновлення знань 
підвищують рівень відповідності якості трудового потенціалу 

вимогам економіки, забезпечують стабільну продуктивну зай-

нятість. Лише п’ята частина респондентів підвищила 
кваліфікацію протягом останніх двох років, здебільшого – 

кваліфіковані працівники, хоча потребують оновлення знань, 

невпевнені у затребуваності їх професійних знань у 
майбутньому 25%. Третина опитаних високо оцінює 

імовірність того, що їм знадобиться здобути нові професійні 
знання у наступні п’ять років, і кожний рік їх кількість 

залишається стабільною. 

Лише 44% респондентів зазначили, що за місцем їх 
роботи немає можливостей для професійного зростання (що 

нижче середньоукраїнського показника на 9%). Донецька 

область займає середні позиції за цим показником (найнижчі 
можливості професійної підготовки у працівників 

Житомирської області (74,3%), найвищі – м. Севастополя 

(38,5%). На рис. 3.6 представлено розподіл оцінок 
респондентами основних причин, що унеможливлюють 

реалізацію прагнень громадян покращити рівень знань і вмінь 

на робочому місці. 
Дані рис. 3.6 свідчать, що число незадоволених 

фінансуванням системи підготовки і підвищення кваліфікації 
на підприємствах залишається практично незмінним (майже 

50% у 2002 і 2004 рр.). Незначною є питома вага населення, 

яке вважає, що на можливість і доцільність професійної 
підготовки впливають вікові обмеження (таку відповідь 
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обрали у 2002 р. 37%, у 2004 р. – 36% тих, хто відповів 

стосовно підготовки на робочому місці, і по 38% – стосовно 

підготовки в інших організаціях). Про відсутність необхідного 
навчального закладу висловлюється 19 і 6% опитаних у 2004 р. 

проти 14 і 6% у 2002 р. (йдеться про підготовку за місцем 

роботи та в іншій організації відповідно). 
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Рис. 3.6. Розподіл причин неможливості пройти підготовку на 
робочому місці або в іншій організації за оцінками опитаних у 2004 р., % 

 

Загалом не мають можливості здобути освіту за місцем 

проживання 54% опитаних (в Україні – 62%, найбільша 
кількість у Житомирській області – 85%, найменша – у 

м. Києві – 31%, у 55% респондентів не вистачає доходів для 

задоволення потреб у навчанні (в Україні – 54,1%, найбільша 
кількість у Сумській області – 73,1%, найменша – у м. Києві – 

47,3%, 38% навіть змінювали місце проживання після 
закінчення середньої школи з причин неможливості 

продовжити навчання (в Україні – 43%). Такі відповіді 

свідчать про істотні недоліки економічного механізму 
організації професійного навчання кадрів, що негативно 

відбивається на якості трудового потенціалу. 

Важливим показником якості трудового потенціалу є 
відповідність отриманих знань і вмінь виконуваним трудовим 

функціям і сучасним вимогам сталого інноваційного розвитку 
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економіки. Цінність професійної освіти виявляється у зв’язку 

основної професії з подальшою зайнятістю, що викриває 

можливості набуття більшого рівня професіоналізму в праці, 
сприяє підвищенню її продуктивності. На рис. 3.7 

проілюстровано динаміку оцінки респондентами важливості 

слідувати основній професії при виборі місця роботи. 
Більшість висловлюється за те, що використання здобутої 

спеціальності при виконанні трудових обов’язків є важливим 
(58, 53, 56% у 2002, 2003, 2004 рр. відповідно). Трохи 

підвищився відсоток респондентів (на 1% порівняно з 2003 р. і 

на 2% – з 2002 р.), яким зовсім неважливо слідувати основній 
професії. 
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Рис. 3.7. Динаміка оцінки респондентами важливості використання 
здобутої спеціальності при виборі місця роботи,  

виконанні трудових обов'язків, % 
 

Можливості фактичної реалізації прагнення слідувати 
основній професії при виборі роботи ілюструють думки 
респондентів щодо відповідності здобутих знань і вмінь роботі 
(табл. 3.3). 

Лише 30% опитаних повністю використовують здобуті 
професійні навички у роботі (серед регіонів України їх 
кількість найбільша у Чернівецькій області – 55,6%, найменша 
у Запорізькій – 22,3%), 42% – значною мірою, 15% – 
наполовину, 9 і 5% – незначно і зовсім не використовують. 
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Відповідає кваліфікація роботі у 74% донеччан (у 
регіональному розрізі найбільший рівень відповідності 
кваліфікації роботі у м. Севастополі – 92,3%, найменший – в 
Одеській області – 56,1%). 

Розподіл респондентів за віковою структурою свідчить, 

що у старших вікових групах спостерігається більша відповід- 
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ність здобутих знань та вмінь виконуваним трудовим 

функціям і отримані знання використовують дедалі частіше. 

Із підвищенням освітнього рівня зростає показник 
використання трудового потенціалу: повністю 

використовують знання 36% працівників із вищою освітою і 

24% – із середньою загальною. У той же час знижується 
показник відповідності кваліфікації роботі із зростанням 

професійного рівня: у 12% працівників з вищою освітою він є 
навіть вищим, ніж потребують трудові обов’язки.  

Найвищий рівень використання трудового потенціалу у 

працівників невиробничої сфери: 52% повністю 
використовують свій потенціал, найнижчий – у працівників 

промисловості (26%). 

Ринкові відносини висувають високі вимоги до 
кваліфікації персоналу, зокрема, основною вимогою є 

інноваційна,  

творча активність працюючих. Сучасний працівник повинен 
знати і використовувати високотехнологічні засоби 

виробництва. У Донецькій області вміють користуватися 

комп’ютером 54% опитаних, цей показник щорічно зростає і є 
вищим за загальноукраїнський показник; мають доступ до 

мережі Iнтeрнeт 16% респондентів. Найвищий рівень 
комп’ютерної грамотності у населення м. Києва (74% вміють 

користуватися комп’ютером), найменший – у Хмельницькій 

області (26,4%); серед регіонів України найкращі умови 
доступу до мережі Iнтeрнeт у населення м. Києва (37,3% 

мають таку можливість, найгірші – у Волинській області – 

лише 5%. 
Отже, у Донецькій області накопичено значний 

інтелектуальний потенціал, однак є обмеженими можливості 

ефективного використання професійних знань, що не 
забезпечує необхідної якості трудового потенціалу. Через це 

спостерігається низька відповідність трудового потенціалу 
міжнародним вимогам, що ускладнюється відсутністю умов 

для оновлення знань. Прагнення України до розвитку як 

інтелектуальної, інноваційної держави потребують 
формування дієвих механізмів наближення системи освіти до 
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виробничих потреб розвитку трудового потенціалу, суттєвого 

підвищення його якості. 

 

3.3. Регіональний ринок праці та проблеми безробіття 
 

Регіональний ринок праці характеризується рівнем та 
структурою потреби економіки у робочій силі за видами 

економічної діяльності та професійною підготовкою, обсягами 

і структурою пропозиції робочої сили у професійному розрізі, 
збалансованістю попиту та пропозиції, наявністю безробіття. 

За статистичними даними ринок праці у Донецькій 

області характеризується зростаючою потребою у робочій 
силі. У 2003 р. порівняно з попереднім роком зросла 

зайнятість населення на 0,8%, що позитивно вплинуло на 

рівень безробіття, який скоротився з 9,4% у 2002 р. до 8% у 
2003 р. [103, с. 254, 262]. У 2004 р. зайнятість зросла на 0,6%, а 

рівень безробіття знизився до 7,3% [104, с. 269]. Зростає 
кількість новостворених робочих місць – у 2002 р. було 

введено 15,2 тис., у 2003 р. – 22,4 тис. нових робочих місць. У 

2004 р. показники залишаються високими, проте 
спостерігається певне зниження кількості новостворених 

робочих місць порівняно з 2003 р. (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Динаміка кількості новостворених робочих місць  

у Донецькій області протягом 1999-2004 рр., од. 
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Збільшується потреба підприємств у працівниках для 

заміщення вакантних робочих місць. На 01.01.2004 р. вона 

складала 26035 осіб [103, с. 259, 260]. З 2002 р. дещо 
збільшується кількість зайнятих працездатного віку, 

одночасно кількість офіційно зареєстрованих безробітних 

зменшується протягом 2001-2004 рр. (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Динаміка кількості економічно активного населення  
Донецької області протягом 2001- 2004 рр., тис. осіб 

 

Усе це позитивно характеризує процеси на регіональному 

ринку праці. У той же час проблема ефективного 

використання трудового потенціалу області далеко не 
вирішена. У 2004 р. в області було 163,6 тис. безробітних осіб. 

І об’єктивні статистичні дані, і суб’єктивні оцінки опитаних 
фіксують також певні позитивні зрушення у сфері зайнятості. 

Скоротилася частка тих респондентів, які були безробітними 

певний час упродовж останніх 5 років, зменшилася тривалість 
безробіття, його поширеність серед інших членів 

домогосподарств та родичів опитаних (табл. 3.4). У Донецькій 

області, порівняно з Україною в цілому, ситуація на ринку 
праці краща: в Україні були безробітними впродовж останніх 

5 років 22% респондентів, останніх 12 місяців – 13,6%. 
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За оцінками респондентів, скоротилися звільнення 

працівників їхніх підприємств, що також свідчить про 

поліпшення ситуації на ринку праці. При цьому скоротилися 
масові звільнення. Так, частка опитаних, які відзначили, що за 

останні 12 місяців на їхніх підприємствах були звільнення 

певної кількості працівників, склала: 

Були звільнені (працівники) 2002 2003 2004 

від 1 до 19  14 16 13 
від 20 до 99  7 8 6 

100 – 499  2,4 2,1 1 

більше 500  1,2 1,1 0,9 

 
Таблиця 3.4. Поширеність безробіття у 2002-2004 рр. серед опитаних  

Донецької області та їх найближчого оточення, % 

 2002 2003 2004 

Частка респондентів, які були безробітними 
певний час: 

   

протягом останніх 5 років 15 17 16 

протягом останніх 12 місяців 10 8 10 

Частка респондентів, які мали безробітних 
протягом останніх 12 місяців серед: 

   

інших членів домогосподарств 9 9 6 

родичів 20 20 7 

близьких друзів 14 15 22 
 

Основними причинами безробіття були економічні: 
банкрутство і закриття підприємства, у 2004 р. 20% тих 

опитаних, які були безробітними протягом останнього року, 
вказали на цю причину, і їх число суттєво збільшилося – у 

2002 р. – 9%; 

скорочення обсягів виробництва, ця причина була 
стабільно високою протягом трьох останніх опитувань – 

відзначили 25% респондентів. 

Суттєво зросли звільнення за власним бажанням, у 2002 р. 
таких було 26,5%, у 2004 р. – 36%. Це говорить про те, що 

працівники стали більш вимогливими до умов праці. Більшість 

працівників у період безробіття шукали роботу (85%), і певна 
частка з них (13%) пройшли курси перепідготовки і 
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підвищення кваліфікації, які були організовані державною 

службою  

зайнятості. 
Слід зазначити, що далеко не всі безробітні звертаються 

до служби зайнятості, а з тих, які звернулися, не всі набувають 

статусу безробітного, отже, не всі мають соціальний захист на 
період безробіття. Опитування показало, що 40% тих 

респондентів області, які були безробітними впродовж 
останнього року, не отримували допомоги по безробіттю, з 

них 17% не мали права на її отримання, а 14% – не зверталися 

по допомогу. При цьому частка тих, які не мали права на 
отримання допомоги, порівняно з 2002 р. зросла в 3 рази, а 

частка тих, які не зверталися по допомогу, скоротилася на 

5,6%. Це свідчить про те, що у вимушено незайнятого 
населення зросла потреба у підвищенні соціального захисту, 

однак реальна можливість його отримання деякою мірою 

погіршилася. Це при тому, що по Україні рівень соціального 
захисту безробітних був трохи вищим (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5. Рівень соціальної захищеності безробітних Донецької  
області та України в цілому, % до тих опитаних, які були 
безробітними деякий час протягом останніх 12 місяців 

Показники соціальної  
захищеності безробітних 

Донецька область Україна 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Отримували допомогу по безробіттю:       

протягом усього чи майже усього 
періоду 

29 32 27 41 32 35 

протягом більшої половини періоду - 17 14 - 16 16 

протягом половини та меншого  
періоду 

29 20 19 32 27 22 

не отримував 41 31 40 27 25 27 

Сума середньомісячної допомоги 
склала: 

      

майже весь заробіток - 2 5 - 7 8 

половину та більшу частину  
заробітку 

52 76 69 63 58 65 

менше половини заробітку 48 22 26 38 35 27 
 

Серед опитуваних і Донецької області, і України дещо 

жорсткішою стала думка щодо того, хто повинен отримувати 

допомогу по безробіттю. Респонденти віддають перевагу тим 
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безробітним, яких звільнили (95-96%), та тим, які є 

малозабезпеченими (87% опитаних Донецької області і 92% – 

України). Жорсткішою стала позиція щодо звільнених за 
власним бажанням. Частка опитаних, які підтримали їх право 

на отримання допомоги, змінилася таким чином (у %): 
 2002 2004 

Донецька область 43 30 

Україна 40 33 

Опитування показало, що деякою мірою загроза 
безробіття в Донецькій області знижується. Зросла впевненість 

працюючих у тому, що вони не втратять нинішню роботу, і ці 

сподівання були вищими за середні значення по Україні. 
Серед респондентів в Донецькій області було 37% 

невпевнених, що вони не втратять роботу, та ще 3% тих, для 

яких реально існувала загроза втрати роботи, в цілому по 
Україні таких респондентів було відповідно 41 і 4%. 

Поліпшилася оцінка захищеності працівників від 
несправедливого звільнення (рис. 3.10). Порівняно з 

попереднім роком у 2004 р. 31% працюючих відзначили свою 

впевненість, що вони не втратять теперішню роботу у 
найближчі 12 місяців, на 5% зросла оцінка захищеності від 

несправедливого звільнення. 
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Рис. 3.10. Оцінка респондентами Донецької області рівня загроз  
щодо втрати роботи у 2004 р., % 

 

Втрата роботи може суттєво вплинути на рівень життя 

опитаних, при цьому оцінки такого негативного впливу мало 
змінилися на краще. У 2002 р. 81% опитаних донеччан 

відзначили дуже суттєвий вплив та ще 9% – не дуже суттєвий 
вплив, у 2004 р. таких було відповідно 76 і 11%. Більш 

позитивною є оцінка можливості пошуку нової роботи у разі 

втрати нинішнього робочого місця (табл. 3.6). При цьому ці 
оцінки майже не відрізнялися від середньоукраїнського рівня. 

Дані табл. 3.6 визначають суттєве зростання частки тих 

опитаних, які вважають пошуки нової роботи легкою справою, 
в той же час серед загальної кількості зайнятих їх було 

близько 1/4 частини. Це свідчить про те, що хоч ситуація на 

регіональному ринку праці і поліпшується, вона все ж таки 
залишається досить складною. 

 

Таблиця 3.6. Оцінка опитаними Донецької області можливості знайти  
іншу роботу, подібну до нинішньої, при виникненні такої  
потреби у 2004 р., % до опитаних 

Якщо виникне потреба, чи легко  
буде знайти іншу роботу, подібну  

до нинішньої 
2002 2003 2004 

2004 у 
% до 
2002 

У плані заробітку:     

легко та дуже легко 17 19 22 129 

дещо складно 20 20 27 135 

складно і дуже складно 63 61 51 81 

У плані умов праці:     

легко та дуже легко 16 18 26 163 

дещо складно 23 23 29 126 

складно і дуже складно 61 59 45 74 

У плані використання професійних 
навичок: 

    

легко та дуже легко 20 22 25 125 

дещо складно 24 23 31 129 

складно і дуже складно 56 55 44 79 
 

Поліпшення економічної ситуації в Україні в цілому і в 

Донецькій області позитивно визначається на зайнятості та 

можливостях працевлаштування. Більш динамічні темпи 
економічного зростання в регіоні порівняно із 
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середньоукраїнськими показниками обумовили краще 

становище регіонального ринку праці. Позитивно впливає 

також інтеграція України у світову ринкову економіку. Серед 
опитаних області та України збільшилася частка тих, які 

позитивно оцінили вплив входження України до світової 

ринкової економіки на зайнятість, та зменшилася частка з 
негативними оцінками (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7. Оцінки впливу входження України до світової ринкової  
економіки на зайнятість, % до зайнятих 

 Донецька область Україна 

2002 2003 2002 2003 

Вплив негативний та скоріш негативний 20 15 22 18 

Вплив позитивний та скоріш позитивний 16 26 12 17 
 

Усі ці результати соціологічного опитування свідчать про 

те, що населення області і економіка регіону поволі 

адаптуються до ринкових умов діяльності, що 
супроводжується удосконаленням механізму зайнятості та 

соціального захисту населення. 

 

3.4. Особливості оплати й охорони праці  

у виробничій сфері 
 

Оплата праці становить економічне підґрунтя щодо 

відтворення і розвитку трудового потенціалу країни та її 
регіонів. Ця категорія залишається одним з вагоміших 

мотиваційних чинників ефективності і продуктивності праці, 

основою задоволення й реалізації потреб людини, родини. 
Результати дослідження розкривають реальний стан рівня 

отримання трудових доходів населенням Донецької області. 

При офіційно визнаній середній заробітній платі в Донецькій 
області на вересень 2004 р. (712 грн.) дослідження виявило, що 

більшість працюючих отримують зарплату у розмірі не більше 

500 грн. на місяць. Середній рівень заробітної плати в 
Донецькій області залишається одним із найвищих в Україні 

через функціонування великої частки підприємств важкої 
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промисловості, що мають небезпечні, шкідливі умови праці 

(вугільні, металургійні, машинобудівні, енергетичні тощо). 

Результати соціологічного обстеження (рис. 3.11) 
свідчать, що в Донецькій області у межах мінімальної 

заробітної плати отримували трудовий доход лише 3,2% 

зайнятих, по Україні таких було у 5 разів більше (15,6%). 
Серед донеччан було значно більше працівників із заробітною 

платою вище 1000 грн. – 11,8%, по Україні таких було 5,4%. 
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Рис. 3.11. Розподіл працюючих респондентів за рівнем заробітної  

плати в Донецькій області і в Україні у 2004 р., % 
 

Серед зайнятих у різних сферах життєдіяльності 

найвищий рівень заробітної плати спостерігався у 
промисловості. Отримували заробіток у 2004 р. більше 

1000 грн. 16,8% працівників промисловості та лише 1,9% 

працівників сільського господарства. У межах 500 грн. 
отримала заробітну плату така частка опитаних працівників 

відповідних сфер економічної діяльності (у %): 
промисловості  42,3 

сільського господарства  90,8 
бюджетної сфери  83,5 

сфери небюджетних послуг  58,7 

Отже, отримані дані свідчать про значну диференціацію 
економічних умов щодо відтворення трудового потенціалу в 

різних сферах економічного життя. 
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Серед опитаних 28,3% відзначили збільшення заробітку за 

попередній місяць, що в 3,5 раза вище за аналогічний показник 

минулого року. Зростання заробітної плати було трохи 
масштабнішим, має ознаку більшої розповсюдженості, ніж у 

середньому по Україні (за оцінками 25,5% респондентів). 

Позитивним показником соціально-економічної 
стабілізації є покращення ситуації з виплат заборгованостей по 

заробітній платі. Якщо у 2002 р. отримували заробітну плату у 
повному обсязі 78% опитаних працівників Донецької області, 

то у 2004 р. таких було 94% і лише 6% непокоять затримки 

заробітної плати (більше половини з них – терміном 1 місяць). 
Показник рівня своєчасності виплати заробітної плати 

протягом 2002, 2003, 2004 рр. у Донецькій області вищий за 

середній рівень по Україні. 
Отже, в Донецькій області мають місце позитивні 

тенденції щодо стабілізації в сфері праці, соціально-

економічній сфері. Проте проблема низької оплати праці в 
області залишається актуальною: більшість працівників 

бюджетної сфери, сільськогосподарських підприємств 

отримують низьку заробітну плату, яка не забезпечує 
нормальне відтворення робочої сили і розвиток трудового 

потенціалу працівників, що негативно позначається на якості 
трудової і людської життєдіяльності. 

Оцінка умов та безпеки праці1. Нормальні умови та 

висока безпека праці є показниками якості трудового життя. 
Забезпечення належних умов і охорони праці особливо 

стосується Донецької області, яка серед інших областей 

України виділяється негативними показниками з цих питань. 
На Донецьку область припадає майже 40% усіх випадків 

виробничого травматизму в Україні, кожен четвертий випадок 

загибелі на виробництві, кожен другий профхворий та 
одержувач регресу. За статистичними показниками в 2004 р. у 

Донецькій області 42,9% (або 361 тис. осіб) облікової кількості 
штатних працівників працюють у шкідливих і небезпечних 

умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. 

                                                   
1 Підготовлено Є.В. Котовим. 
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Серед працівників промисловості 308,7 тис. чол. (49,3%) 

зайняті в шкідливих і небезпечних умовах праці. У 

найгіршому стані – працівники добувної (74,4%, або 143,9 тис. 
осіб) та обробної (39,1%, або 110,8 тис. осіб) галузей 

промисловості. Рівень виробничого травматизму в Донецькій 

області знижується, але є одним із найвищих в Україні 
(рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Травматизм, пов’язаний з виробництвом  
у Донецькій області, за 1990-2004 рр. 

 

Найбільш небезпечна ситуація спостерігається в окремих 
містах і районах області. Так, кількість потерпілих на 

виробництві на 1000 працюючих досягає вкрай високих 

показників у таких містах Донецької області, як Жданівка, 
Дзержинськ, Кіровське, Шахтарськ, Вугледар та ін. (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8. Оцінка рівня виробничого травматизму в містах  
Донецької області за 2000-2004 рр. 

Місто 
На 1000 працюючих 

2000 2003 2004 

Вугледар 30,4 14,4 17,8 

Горлівка 15,4 11,9 10,8 

Дзержинськ 48,7 24,4 24,3 

Добропілля 22 15,7 13,3 

Жданівка 37 28,5 30,3 
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Кіровське 31 27,8 24,3 

Макіївка 14 16,7 10,9 

Новогродівка 26,3 15 13,7 

Селідове 18,6 10,7 11,8 

Шахтарськ 25,8 27,5 19,3 

Сніжне 15,2 13,5 10,3 

Торез 18,7 12,8 10,3 

Всього по області 16,7 6,6 5,8 
 

Проведене соціологічне дослідження з “Базової 
захищеності населення України” не тільки частково 

підтвердило статистичні дані, а й розкрило деякі особливості. 

Загальна динаміка оцінок респондентами стану умов і охорони 
праці за результатами соціологічного дослідження в Донецькій 

області позитивна. У 2004 р. відбулося зниження випадків 

виробничого травматизму та виробничо-обумовленої 
захворюваності як у середньому по області, так і за окремими 

категоріями. Виняток – значне зростання рівня захворюваності 
у працівників невиробничої сфери та тих, хто старше 60 років. 

Майже кожен четвертий опитаний серед них був відсутній на 

роботі більше одного тижня через хворобу, пов’язану з 
умовами праці. Міські мешканці в 2004 р. травмувалися та 

хворіли внаслідок поганих умов праці частіше, ніж сільські. 

Покращилися у 2004 р. оцінки респондентів щодо рівня 
умов праці (рис. 3.13). Трирічна динаміка кількості 

респондентів, які утруднюються дати однозначну відповідь 

щодо умов своєї праці, позитивна і свідчить про відсутність 
проблем у працівників з реальною оцінкою умов своєї праці 

через наявність достатньо повної об’єктивної або суб’єктивної 

інформації щодо існування на робочому місці небезпечних і 
(або) шкідливих факторів. 
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Рис. 3.13. Оцінка респондентами рівня безпеки умов праці  
в 2000-2004 рр., % 

 
Респонденти конкретизували причини, що формують 

виробничі небезпеки (табл. 3.9). За оцінками опитаних, 
найбільш вагомими та прогресуючими є фізичний знос машин 

і механізмів, а також надмірний шум і підвищена (понижена) 
температура.  

Питома вага чоловіків, зайнятих у небезпечних і (або) 

шкідливих умовах праці, у загальній чисельності опитаних 
чоловіків майже у три рази більша, ніж відповідний показник 

серед жінок. У середньому за всі роки дослідження серед 

працівників, які вважають умови праці небезпечними (дуже 
небезпечними), близько 80% – працівники промисловості. 

 
Таблиця 3.9. Оцінка опитаними наявності небезпечних і шкідливих  

факторів у 2000-2004 рр. 

Чи пов’язана Ваша робота з наявністю... 

У % до всіх, хто вважають  
умови небезпечними 

2000 2002 2003 2004 

небезпечної концентрації хімічних речовин 38 37 57 55 

небезпечних механізмів 38 54 76 79 

іонізуючої радіації (рентгену) 6 11 54 48 

підвищеної або пониженої температури 35 37 56 58 

надмірного шуму 49 46 67 73 

надмірної вібрації 28 31 59 55 

монотонних рухів * 13 43 37 

підземних робіт * 37 43 48 
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загазованості * * 75 69 

інтенсивності * * 50 49 

* У дослідженнях відповідних років фактори не оцінювалися. 
 

У 2004 р. розподіл мотивів, яки спонукають людей 

працювати у небезпечних (шкідливих) умовах, порівняно з 

2003 р. не змінився. На першому місці бажання отримувати 
додаткові гроші – 43%. Друге місце посідають страх втратити 

роботу та рівень кваліфікації, який не дозволяє знайти іншу 

роботу з більш небезпечними (нешкідливими) умовами – по 
19%. На третьому – бажання отримувати додаткову відпустку 

та пільгову пенсію – 13%. Останнє місце за вагомістю 

належить безвідповідальному відношенню до можливої шкоди 
своєму здоров’ю – 6%.  

При зменшенні впливу небезпечних (шкідливих) умов 
праці на здоров’я працівника необхідно акцентувати увагу на 

профілактичних заходах. Проте є об’єктивні причини, які 

заважають цьому. Серед причин, що перешкоджають 
створенню безпечних умов праці, найбільшу вагу, на думку 

респондентів, мають недостатність коштів і значний знос 

виробничих фондів – відповідно 34 і 31%. Значно менші 
оцінки отримали такі причини, як недосконалість управління 

охороною праці – 6% та низька виробнича і трудова 

дисципліна – 5%. 
Таким чином, трохи вища, ніж по Україні в цілому, 

заробітна плата в Донецькій області позитивно впливає на 
процеси розвитку трудового потенціалу в регіоні, а небезпечні 

умови праці мають сталий негативний характер та є основною 

причиною його руйнування. 
 

3.5. Мобільність робочої сили на ринку праці  

та особливості міграційних процесів 
 

Існуючі сьогодні в Україні та її регіонах проблеми 

соціально-економічного характеру, такі як незбалансованість 
ринку праці, низька вартість і недостатність попиту на робочу 

силу, низький рівень якості життя, загального добробуту 
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населення, призводять до неефективного використання 

національної робочої сили в економіці країни, незадовільного 

матеріального забезпечення працюючих. Такі умови 
виступають основними причинами пошуку нової роботи та 

загального міграційного руху. Готовність і здатність до 

професійних і територіальних переміщень визначають 
мобільність робочої сили.  

Населення Донецької області характеризується невисоким 
рівнем мобільності. Протягом останніх п’яти років основне 

місце роботи не змінювали більш ніж 70% опитуваних 

зайнятих. Переважна частка респондентів (87%) не шукали 
можливостей працевлаштування за останні 12 місяців. Інші, 

хто намагався знайти нову роботу, головним мотивом 

називають збільшення особистого доходу (73%), пошук 
кращих умов праці (13%), ризик втрати існуючої роботи 

(11%). Аналіз характеристик тих респондентів, які частіше 

змінювали місце роботи, показує, що більш мобільними є: за 
статтю – чоловіки, за віком – особи від 25 до 30 років, за 

категорією – працівники промисловості, за місцем проживання 

– міське населення.  
У соціологічному обстеженні “Базова захищеність 

населення України” питання, пов’язані з мобільністю, також 
ставилися у формі оцінки готовності до переїзду з метою 

працевлаштування, тобто це поняття розглядалося як здатність 

до територіального руху, переміщення. Щодо мобільності 
робочої сили, пов’язаної з трудовою міграцією, то у 2004 р. 

кількість респондентів, згодних переїхати у разі втрати 

роботи, дорівнювала 23%, що свідчить про достатньо низький 
її рівень. У Донецькій області, на відміну від України в цілому, 

за всі роки дослідження відсоток схильних мігрувати істотно 

не змінювався і коливався у межах 23-25% (табл. 3.10). 
 

Таблиця 3.10. Оцінка причин, які визначають готовність респондентів  
до переїзду, у 2000-2004 рр., % 

Якщо Ви втратите роботу,  2000 2002 2003 2004 
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чи може у Вас виникнути 
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Так 18 24 20 23 25 25 22 23 

Ні 66 55 62 57 59 59 64 63 

Не впевнений, можливо 16 21 18 20 16 16 14 14 

Причина небажання переїхати:         

відсутність можливості та 
бажання залишати сім’ю 

67 57 66 62 66 64 67 61 

побоювання втратити власне 
житло 

75 76 67 58 63 63 66 63 

прив’язаність до свого краю 18 7 23 19 20 18 22 20 

соціальні та економічні 
зв’язки 

9 4 10 13 9 13 8 11 

 

Результати соціологічного обстеження свідчать, що в 
Донецькому регіоні тенденції щодо пересувань населення у 

більшості співпадають з тими, що притаманні всьому 

просторові країни. На момент опитування кількість 
респондентів, які позитивно ставилися до переїзду, майже 

дорівнювала середньому значенню по Україні (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Ступінь готовності опитаних до переїзду  
по Донецькій області та Україні у 2000-2004 рр., % 
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Отже, тенденції, що склалися в Донецькій області, 

відбивають загальний настрій українських громадян щодо 

міграційних пересувань на відміну від тих, що 
спостерігаються в АР Крим, Хмельницькій, Вінницькій, 

Кіровоградській, Львівській областях (населення цих областей 

більш позитивно ставиться до переїзду) та м. Києві, Київській, 
Чернігівській, Дніпропетровській та Рівненській областях 

(населення даних областей має найменший рівень 
мобільності).  

Основні причини небажання переїзду – це проблеми із 

забезпеченістю житлом та прив’язаність до сім’ї (табл. 3.10). 
За останні три роки більш вагомого значення в Донецькій 

області порівняно з Україною набувають соціальні та 

економічні зв’язки, але все ж таки вони залишаються серед 
інших причин найменшою перешкодою переїзду.  

Незважаючи на те що рівень заробітної плати працівників 

Донецької області один з самих високих по Україні, 
результати опитування підтверджують, що головним мотивом 

переїзду в інші міста та країни залишається намагання знайти 

більш гідну роботу з високим заробітком із нормальними, 
нешкідливими умовами праці. Так, переважна частка опитаних 

ставлять цей мотив на перше місце. Такі стимули, як 
можливість підвищення рівня освіти та кваліфікації, 

професійне зростання, престижна посада, можливість 

зростання професійної кар’єри, відіграють найменшу роль 
(табл. 3.11). 

 

Таблиця 3.11. Розподіл причин, які можуть простимулювати опитаних  
Донецької області до міграційних рухів, у 2002-2004 рр., % 

Що може стимулювати Вас до переїзду в іншу місцевість? 2002 2003 2004 

Робота, яка забезпечує високу заробітну плату 77 78 80 

Престижна посада 1 2 4 

Робота, яка забезпечує можливості професійного та 
кар’єрного зростання 

4 4 4 

Можливість підвищення рівня освіти і кваліфікації 1 1 1 

Забезпечення житлом 3 3 5 

Можливість освіти для дітей та їх працевлаштування 7 7 2 

Інше 7 6 6 
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Суб’єктом міграційних процесів в основному виступає та 

частка населення області, якій притаманні високі кількісно-

якісні характеристики (вікові, освітні, психофізіологічні тощо).  
Найбільш мобільною категорією населення Донецької 

області є молодь. Так, серед респондентів, готових мігрувати, 

найбільшу частку займають особи віком до 30 років (41%), 
найменшу – від 60 років (1%) (рис. 3.15). У цілому по Україні 

серед відповідних вікових категорій позитивно ставляться до 
переїзду 34 і 1%. Це свідчить про більш гостру проблему 

незатребуваності молодої робочої сили на ринку праці 

Донецької області. 
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Рис. 3.15. Стан готовності респондентів у 2004 р. мігрувати  

залежно від віку, % 
 

Існує невелика різниця у статевому розрізі серед 

опитуваних, які би наважилися переїхати у разі втрати роботи. 

Загалом більшість з них складають чоловіки: серед чоловіків, 
що відповіли позитивно на це запитання, в Донецькій області – 

30%, Україні – 25%, серед жінок – відповідно 17 і 20% 

(табл. 3.12). 
Значний вплив на рівень мобільності має освіта. Серед 

схильних до міграції переважає частка осіб, які мають 

достатньо високий рівень освіти, що свідчить про 
незатребуваність їх професійних знань. 

 

Таблиця 3.12. Порівняльна оцінка готовності респондентів до переїзду  
по Донецькій області та Україні у 2004 р., % 

 
Якщо Ви втратите роботу, чи може у Вас  

виникнути бажання переїхати в інше місто  
(область) у пошуках іншої роботи? 
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Так Ні 
Не впевнений,  

можливо 

Украї
на 

Донець
ка 

область 

Украї
на 

Донець
ка 

область 

Украї
на 

Донець
ка 

область 

Стать       

чоловіча 25 30 61 56 14 14 

жіноча 20 17 66 69 14 15 

Освіта       

вища 25 25 61 62 15 13 

незакінчена вища 35 25 52 61 13 14 

середня спеціальна 18 21 67 63 13 17 

середня загальна 18 23 67 67 15 10 

неповна середня 16 43 73 43 11 14 

маю вчений ступінь,  
наукове звання 

33 - 63 - 4 - 

Тип місцевості       

міська 22 23 64 62 14 15 

сільська 24 24 63 68 13 8 

Категорія працівника       

працівники промисловості 23 26 62 58 15 17 

працівники сільського  
господарства 

23 17 64 74 13 9 

працівники невиробничої 
сфери 

24 19 63 75 14 6 

працівники сфери послуг 19 21 67 65 14 14 

 

Так, 50% респондентів, що мають вищу та незакінчену 
вищу освіту, позитивно ставляться до переїзду. Порівняно з 

Україною в цілому в Донецькій області існує достатньо 
великий відсоток респондентів, готових мігрувати, які мають 

неповну середню освіту (у Донецькій області – 43%, у 

середньому по Україні – 16%). Одним з пояснень цього явища 
є існування в минулому певної кількості професій, що не 

вимагали вищої освіти. Сьогодні така робоча сила не 

користується великим попитом на ринку праці області, тому 
має високий рівень готовності переїхати з метою 

працевлаштування.  

Більш схильні мігрувати ті, хто відчуває свою 
нереалізованість у сьогоднішньому житті (29%) або 

реалізували себе частково (22%), чисельність респондентів, 

яким повністю вдалося реалізувати себе, майже втричі менша 
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(12%). Ті, хто має бажання переїхати або припускає таку 

можливість, зазначають, що більш за все їм не вистачає 

можливості підробляти (34%) і роботи, яка задовольняє їх 
вимогам (31%).  

У цілому рівень мобільності залежить від трудової 

активності, готовності до змін, рівня конкурентоспроможності, 
які в свою чергу безпосередньо визначаються станом здоров’я. 

Серед тих, хто має відмінний, хороший і задовільний стан 
здоров’я, позитивно ставляться до можливості мігрувати 56, 

32 і 19% відповідно. Найбільший відсоток згодних переїхати 

серед тих, хто майже не хворіє (31%). Особи, що оцінили своє 
здоров’я як погане, наважилися б до переїзду в кожному 

четвертому випадку. 

Суттєвої різниці у рівні мобільності респондентів, що 
проживають у різних типах місцевості, не існує. Кількість 

сільських і міських жителів, що згодні до переїзду, майже 

однакова і складає 23 та 24%.  
Щодо напрямків трудової міграції, то за останні три роки 

найпривабливішими для жителів Донецької області були Росія 

(на відміну від ситуації в цілому по Україні) та країни 
дальнього зарубіжжя (рис. 3.16). 

Характерним є те, що молодь орієнтується на переїзд у 
країни дальнього зарубіжжя, більш старша вікова категорія 

віддає перевагу Росії. Намір переїхати до Росії у разі втрати 

роботи пояснюється територіальною наближеністю, 
відсутністю мовного бар’єра, затребуваністю на російському 

ринку праці розповсюджених в області професій (шахтар, 

металург, будівельник тощо), інформаційною обізнаністю 
щодо умов працевлаштування та життя в країні-реципієнті. 
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Рис. 3.16. Оцінка респондентами основних напрямків міграції  
по Донецькій області та Україні, % 

 

Узагальнюючи вищенаведене, підкреслимо, що основні 

причини трудової мобільності робочої сили мають 
економічний характер. Соціологічне обстеження показало, що 

незважаючи на достатньо низький рівень мобільності 

населення Донецької області, втрачається його 
найпродуктивніша частина, оскільки мігрантів або 

потенційних мігрантів представляють переважно ті, хто має 

високі кількісно-якісні характеристики. Це призводить до 
погіршення та ускладнення демографічної ситуації, негативно 

впливає на стан трудового потенціалу регіону, свідчить про 

низький рівень якості трудового життя та життєзабезпечення і 
працюючих у Донецькій області і населення в цілому. 

Трудова міграція як форма соціального самозахисту 
працюючих1. У ході регіонального соціологічного 

дослідження, проведеного у 2002 р., визначались деякі 

                                                   
1 Підготовлено О.А. Залізняк. 
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особливості поведінки працюючих взагалі та у міграційних 

процесах Донецької області, які надають можливість більш 

глибоко визначити мотиви поведінки потенційних мігрантів, 
що обумовлюються погіршенням матеріального становища 

респондентів та відсутністю їх надії на покращання в 

майбутньому (табл. 3.13). 
 

Таблиця 3.13. Характеристика загальних та міграційних стратегій  
працюючих Донецької області в разі погіршення 
їх матеріального становища 

 % до 
опитан

их 

Буду намагатися влаштуватися на роботу вахтовим методом  5 

Буду намагатися влаштуватися на роботу за контрактом десь на  
шахтах Росії  

7 

Переїду в інше місто, де є можливість легше влаштуватися на роботу 6 

Буду займатись сільським господарством вдома або на дачній ділянці 15 

Відкрию власну справу, займусь ремеслом 6 

Якщо буде можливість, поїду на заробітки за кордон 13 

Займусь торгівлею в роздріб  3 

Буду збирати та продавати металевий брухт 2 

Займусь “човниковою” торгівлею  1 

Залишусь на підприємстві і разом з керівництвом та колективом буду 
боротися за його виживання 

36 

Буду разом з товаришами протестувати проти закриття підприємства 19 

Буду боротися усіма силами за знищення того громадського укладу, 
якій довів нас, нашу родину, батьківщину до такого принизливого  
та злиденного існування 

22 

Буду терпіти, бо не залишається нічого іншого 9 

Мій матеріальний стан поки що влаштовує 13 

Важко відповісти  11 
 

Певне місце серед стратегій виживання займають 

стратегії, що базуються на міграційних намірах, – будь-то 
переїзд до іншого міста (внутрішня міграція), поїздки за 

кордон (зовнішня міграція), так званий економічний туризм 

(“човникові” міграційні поїздки). У цілому серед опитаних 
23% мають міграційні настрої, в тому числі 13% – якщо буде 

можливість, готові поїхати на заробітки за кордон, 7% – 

будуть намагатися влаштуватися за контрактом десь на шахтах 
Росії (можливо, на Півночі), 6% – переїдуть в інше місто 
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(область), де легше знайти роботу, 5% – будуть намагатися 

влаштуватися на роботу вахтовим методом, 1% – почнуть 

займатися “човниковою” торгівлею.  
Аналіз відповідей респондентів відносно намірів 

здійснення міграційних поїздок дозволив визначити 

особливості, які впливають на вибір конкретного їх типу, а 
також у цілому на рівень схильності до них. Так, чоловіки 

дещо більшою мірою, ніж жінки, схильні до використання 
трудової міграції (крім внутрішньої міграції, до якої вони 

висловлюють свою схильність тією ж мірою, що і жінки, а 

також “човникової”, до якої вони висловлюють дещо меншу 
схильність, ніж жінки) як засобу покращення свого 

матеріального становища. Подібна картина спостерігається 

залежно від віку опитаних. Так, більшою мірою до усіх видів 
міграційних поїздок схиляються робітники промислових 

підприємств у віці до 29 років (крім економічного туризму, 

частіше до якого схиляються респонденти 55-59 років, а також 
крім закордонних поїздок на заробітки, де значення 

максимального віку респондентів, що частіше називають цю 

стратегію виживання, дорівнює 39 рокам) (табл. 3.14). 
Більшою мірою висловлюють свої наміри 

використовувати стратегії виживання, що базуються на 
міграції, працівники, чий освітній рівень не є високим – 

неповна середня та середня освіта, і, навпаки, – меншою мірою 

ті, хто має вищу освіту (крім поїздок на заробітки за кордон). 
Працівники з неповною середньою освітою більш схильні до 

роботи вахтовим методом та до зовнішньої тимчасової 

трудової міграції, працівники ж із дещо вищим рівнем освіти – 
із середньою освітою – до роботи за контрактом десь на 

шахтах Росії.  

Матеріальне становище сім’ї досить неоднозначно 
впливає на схильність працівників до міграції. Низький рівень 

матеріального добробуту не є фактором, що підштовхує 
респондента до можливої міграції як засобу покращення 

ситуації. Працівники, чиї сім’ї, за їх самооцінкою, фактично 

перебувають у злиднях, найменшою мірою висловлюють 
активність порівняно з іншими респондентами, що оцінюють 
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матеріальне становище своїх сімей дещо вище, у використанні 

стратегій виживання, обраних для аналізу. Злиденність – це не 

тільки матеріальне становище, а й психологічний стан 
людини, що заганяє її у рамки пасивності. Разом із тим 

респонденти, котрі визначили рівень добробуту своєї сім’ї як 

максимально забезпечений – “ні в чому собі не відмовляємо”, 
висловлюють більшу схильність до деяких видів міграційних 

поїздок порівняно з менш забезпеченими працівниками. 
Досить значних розбіжностей у виборі конкретних засобів 

щодо покращення матеріального становища залежно від рівня 

матеріального добробуту сім’ї виявлено не було (табл. 3.15).  
 

Таблиця 3.14. Поведінкові стратегії виживання залежно від  
статевовікових характеристик, % 

 

Стать Вік 

чоло-
віки 

жінки 
18-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
54 

55-
59 

60 і 
старше 

Якщо Ваше матеріальне становище за останні роки значно погіршилось  
та Ви не бачите поліпшення на майбутнє, то що Ви маєте намір робити? 

Буду намагатися влаштуватися 
на роботу вахтовим методом  

6 1 7 5 5 4 1 - 

Буду намагатися влаштуватися 
на роботу за контрактом десь 
на шахтах Росії  

8 3 12 8 7 3 1 3 

Переїду в інше місто, де є 
можливість легше 
влаштуватися на роботу 

6 6 14 5 7 2 3 - 

Якщо буде можливість, поїду 
на заробітки за кордон 

14 9 26 18 11 7 3 3 

Стану “човником” 1 2 2 1 1 1 3 1 
 

Якщо аналізувати вибір конкретних стратегій виживання, 

то серед працівників підприємств, що в умовах тяжкого 
матеріального стану будуть намагатися влаштуватися на 

роботу вахтовим методом, переважають чоловіки (91% 

чоловіків у цій групі порівняно з 70% чоловіків серед усіх 
опитаних), у віці до 49 років (86% порівняно з 70). У 

середньому працівники, налаштовані на вахтову роботу, 

мають рівень освіти не вищий за середню спеціальну. Серед 
цих респондентів більша частка – це кваліфіковані робітники 
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(62% порівняно з 43% у цілому), що працюють у вугільній 

галузі (71% порівняно з 50%).  
 

Таблиця 3.15. Оцінки загальних та міграційних намірів працівників  
промислових підприємств Донецької області  
залежно від матеріального становища їх сім’ї, % 

  

Матеріальне становище сім’ї 

Усього 

Ні в 
чому 

собі не 
відмовл

яємо 

Прибутку 
вистачає, 

але зайвих  
грошей  
немає 

Грошей 
вистачає 
тільки на 
харчуван

ня 

Грошей  
постійно  

не вистачає, 
обмежуємо  
у самому  

необхідному 

Сім’я 
фактичн
о пере-
буває у 
злиднях 

Якщо Ваше матеріальне становище за останні роки значно погіршилось  
та Ви не бачите поліпшення на майбутнє, то що Ви маєте намір робити? 

Буду 
намагатися 
влаштуватися 
на роботу 
вахтовим  
методом  

7 3 7 4 - 5 

Буду 
намагатися 
влаштуватися 
на роботу  
за контрактом 
десь на шахтах 
Росії  

- 6 9 5 - 7 

Переїду в інше 
місто, де є 
можливість 
легше 
влаштуватися 
на роботу 

7 4 5 9 5 6 

Якщо буде 
можливість, 
поїду на 
заробітки за 
кордон 

13 14 12 12 5 13 

Стану 
“човником” 

- 2 1 1 3 1 

 

Матеріальне становище сім’ї – вагомий фактор, що 
визначає вибір конкретних дій і стратегій поведінки людини. 

Так, серед працівників промислових підприємств Донецької 
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області більш схильні до роботи вахтовим методом 

респонденти, матеріальне становище сімей яких оцінювалось 

як бідне (“грошей хватає тільки на харчування”) (49% 
порівняно з 31%).  

Ті, хто має намір здійснити зовнішню міграцію, мають 

певні особливості. Тут переважають чоловіки (80%) у віці до 
49 років (89%) із середньою спеціальною освітою. На виїзд на 

заробітки за кордон налаштовані працівники вугільної (57%) 
та металургійної галузі (22%).  

Таким чином, міграційні наміри працівників промислових 

підприємств Донецької області в основному зорієнтовані на 
зовнішню міграцію. Висловили готовність до міграції в 

ситуації погіршення матеріального стану респонденти 

активного працездатного віку – до 30 років, які мають достатні 
професійні навички, але не відрізняються високим рівнем 

освіти (неповна середня та середня освіта). Досить складна 

ситуація у вугільній галузі створює передумови для розвитку 
міграційних настроїв саме серед працівників вугільних 

підприємств. Ситуація у металургійній галузі також впливає 

на підвищення міграційних настроїв серед працюючих у 
Донецькій області. 

Потенційно сприятливий вплив міграційних процесів у 
містах Донбасу, де ситуація на ринку праці залишається склад-

ною (особливо в шахтарських містах, де вже закрито шахти, а 

також у зв’язку з початком нової хвилі кампанії з 
реструктуризації вугільних підприємств) має 

використовуватися повною мірою. Повинна існувати певна 

регуляція і підтримка міграційних процесів з боку місцевих 
органів влади, державних структур як засобу зниження 

соціальної напруженості на регіональних ринках праці. 

Особливо це стосується прикордонних регіонів з Росією, де 
серед населення зафіксовано найбільшу кількість міграційних 

поїздок (у тому числі з приводу економічного туризму).  
Процеси трудової міграції в Україні поки що залишаються 

на рівні саморегуляції населенням і виступають стихійним 

самоорганізаційним механізмом, за допомогою якого 
населення намагається покращити своє становище. 
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Здебільшого матеріальні активи, які направляються до країни 

тими, хто здійснив міграційні поїздки, витрачаються на 

підвищення рівня життя або дозволяють сім’ям мігрантів 
залишатися на тому ж матеріальному рівні. Практично не 

використовується механізм задіяння грошових доходів 

мігрантів з метою розвитку самозайнятості, малого та 
середнього бізнесу.  

Позитивні та негативні наслідки міграційних поїздок 
можна розділити на індивідуальні та загальні. До загальних 

позитивних сторін міграційних процесів відносяться такі: 

розвиток можливостей зайнятості для економічно активного 
населення конкретного регіону за рахунок: по-перше, виїзду 

частини працеактивного контингенту, по-друге, в результаті 

переходу до розряду економічно пасивного населення частини 
осіб, які нагромадили необхідні для життєдіяльності кошти 

шляхом трудових міграцій, і, по-третє, внаслідок створення 

нових робочих місць колишніми трудовими мігрантами, що 
заробили достатні для відкриття власної справи суми грошей 

[75, с. 46]; послаблення напруги на локальному ринку праці; 

збільшення грошової маси в регіоні.  
Загальними негативними наслідками трудової міграції 

виступають відплив кваліфікованої робочої сили з країни, 
пов’язаний з витратами держави на освіту мігранта; втрата 

контролю з боку держави над зайнятістю та над потоками 

грошових доходів; негативні демографічні наслідки.  
До позитивних індивідуальних наслідків міграції, які 

стосуються конкретно мігранта, можна віднести: збільшення 

його доходу або доходу сім’ї; засвоєння внаслідок тривалого 
перебування індивіда в країнах Заходу та Центральної Європи 

ринкової свідомості, цінностей і норм цивілізованого 

суспільства; здобуття нової кваліфікації, нових навичок. Але 
разом з тим негативними наслідками можуть стати: втрата 

навичок та кваліфікації мігрантами; соціальні наслідки – 
погіршення сімейних стосунків, розпад сімей; неправомірні 

дії, спрямовані проти мігрантів (це стосується здебільшого 

нелегальної міграції); фізичні та психологічні навантаження.  



 

 158 

Сучасні тенденції перебігу трудових міграцій населення 

України далекі від оптимальних. Основна маса трудових 

поїздок припадає на держави, які не набагато випереджають 
Україну за рівнем соціально-економічного розвитку оплати 

праці, показниками якості життя працюючого населення. До 

того ж наші співгромадяни переважно займаються роботами, 
які мало сприяють підвищенню їхньої кваліфікації, набуттю 

навичок, потрібних для майбутньої продуктивної діяльності в 
Україні [75, с. 46]. Більша частина мігрантів працює 

нелегально, на малопрестижних роботах, за яку місцеві жителі 

беруться неохоче.  
Трудові мігранти, за даними соціологічних досліджень, 

мають конкретні соціально-економічні та демографічні 

характеристики – це особи певного віку, освіти, із певним 
статусом. Крім цього, міграційні процеси досить активно 

відбуваються саме у прикордонних регіонах. Це обумовлює 

створення державної міграційної політики, яка буде 
підтримувати вигідні для України міграційні поїздки та 

припиняти ті, котрі не є корисними, та розробку спеціальної 

регіональної міграційної політики (у прикордонних областях) 
із метою правового, управлінського, методично-

інформаційного та фінансового забезпечення процесів 
трудової міграції. Таким чином, беручи до уваги позитивні та 

негативні наслідки трудових міграційних процесів, необхідна 

розробка цілеспрямованої політики держави в галузі 
міграційної політики з урахуванням регіональних 

особливостей. 
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Розділ 4 
 

СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ  

ПОВЕДІНКИ ПРАЦЮЮЧИХ 

 

4.1. Особливості формування регіональної  

соціально-економічної поведінки: теоретичні  

та методологічні аспекти 
 

Регіональна соціально-економічна поведінка не є 

об’єктом пильної уваги науковців та органів державного та 

регіонального управління через несприйняття важливості цієї 
проблеми та нерозробленість її теоретичних та методологічних 

аспектів. Ідеологія та практика неоліберальної глобалізації 

сучасного світу робить особливу ставку на ренесанс 
“економічної людини”, яка діє завжди раціонально при 

визначенні своїх цілей і прийнятті рішень, що відповідають 
досягненню поставлених завдань. Із цього випливає, що будь-

яка раціональна економічна дія, спрямована на одержання 

суб’єктивно оцінюваної корисності, виходить з осмислення 
співвідношення засобів і цілей або засобів, цілей і цінностей. 

Таким чином, будь-яка раціональна дія є, відповідно до 

класифікації М. Вебера, цілераціональною або ціннісно-
раціональною. Суть останнього полягає в тому, що визначення 

і досягнення мети індивідом узгоджується з моральними 

нормами і цінностями, які діють у тому або іншому 
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конкретному співтоваристві. У цьому контексті концепція 

раціональної дії зводить суб’єктивно можливі альтернативи 

індивіда до вибору між легітимними (тобто суб’єктивно 
прийнятними) і нелегітимними (тобто суб’єктивно 

неприйнятними) альтернативами [118]. Однак у 

неокласичному аналізі дії людей звичайно визначаються 
цілями, що розглядаються як незалежні від культури індивідів. 

“Замість того щоб розглядати людську дію як продукт 
культури людини, такі аспекти культури, як мова, норми і 

мораль інтерпретуються як результат незалежного набору 

індивідуальних інтересів” [125], – відзначає австралійська 
дослідниця сучасних проблем поведінки людини на ринку 

праці С. Аустен. 

Повернення до ліберальної моделі розвитку економіки 
наприкінці ХХ ст. призвело до того, що в багатьох західних 

індустріально розвинутих країнах став превалювати 

економічний підхід до вивчення поведінки індивідів у період 
проведення структурної перебудови народного господарства. 

У той же час у колишніх соціалістичних країнах стали 

посилено популяризуватися концепції “економічної людини” і 
“раціональної економічної дії”. Становлення неолібералізму в 

країнах із “перехідною економікою” спричинило колосальні 
зміни інституціонального середовища, усього життєвого світу 

і соціального простору індивіда, що у свою чергу вимагало 

надмірної напруги сил і мобілізації всіх нематеріальних 
ресурсів з їх боку для адаптації до ринкової ситуації, 

соціалізації в новому економічному житті. У цих 

екстремальних умовах можливості вибору адекватного типу 
поведінки індивідами, які опинилися на межі фізіологічного 

виживання внаслідок “радикальних реформ” в Україні й 

особливо в більшості індустріальних центрів Донецького 
регіону, виявилися досить обмеженими, а дослідження їхньої 

поведінки на підставі економічного підходу – недостатньо 
розробленими у методологічному відношенні.  

Насамперед, це було обумовлено тим, що абсолютизація 

homo economicus і протиставлення її “людині соціальній” є 
даниною “ринковій утопії” ліберального проекту, що зазнав 
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нищівної поразки в капіталістичному світі і не залишає надії 

щодо можливості його більш успішного повторення у 

постсоціалістичному просторі. “Сьогодні для усіх, крім 
найбільш недальновидних і догматично налаштованих 

ідеологів вільного ринку, очевидно, що колишні комуністичні 

держави не досягнуть успіху там, де зазнали поразки всі інші 
країни, – у справі будівництва неоліберальної утопії. Воістину 

найвитонченіша і найжорстокіша іронія історії полягає в тому, 
що криза легітимності інститутів західного ринку, який 

неомарксистські теоретики, такі як Хабермас, дарма чекали 

протягом десятиліть економічного процвітання і холодної 
війни, очевидно, настає тепер, у новому історичному 

контексті, уже під час відсутності ворожого сусідства Рад” 

[22], – відзначає один із видатних політичних теоретиків 
сучасності, британський учений Дж. Грей. Перетворення 

посткомуністичних країн на випробний полігон для 

збанкрутілих ліберальних ідеологій, на його думку, 
неприпустиме тому, що ціна політичних помилок для 

населення в них незрівнянно вище, ніж у будь-якій західній 

державі. 
“Лібералізм”, що домінував у ХІХ ст. і протягом перших 

десятиліть ХХ ст., тобто, власне кажучи, доктрина про 
сакрально-святу роль ринку і його постійних атрибутів, – як 

відзначає французький дослідник Л. Дюмон, – ґрунтується на 

безпрецедентному нововведенні: радикальному відділенні 
економічних елементів від соціальної полотнини і 

конструюванні з них самостійної сфери громадського життя” 

[31]. Ця “інновація”, що викликала “конфлікт між ринком і 
елементарними вимогами упорядкованого соціального життя” 

[76], стала головною причиною краху лібералізму і переходу 

західних країн до “організованого” або “керованого” 
капіталізму відповідно до кейнсіанських теорій і практики. 

“Ринкове суспільство заслуговує на критику не тому, що воно 
ґрунтувалося на економіці … а через те, що в основі його 

економіки лежав принцип егоїзму … Теза Френка Х. Найта 

про те, що “жоден специфічно людський мотив поведінки не є 
економічним”, справедлива не тільки відносно соціального 
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буття в цілому, але навіть власне економічного життя зокрема” 

[76], – відзначає класик економічної соціології К. Поланьї. 

Реанімація лібералізму на зламі століть не просто розділила 
економічні та соціальні елементи і відродила принципи 

егоїзму в житті суспільства, а фактично підкорила майже всю 

соціальну сферу забезпечення життєдіяльності суспільства 
інтересам капіталістичної економіки. Особливо потворних, 

антигуманних форм набуло насадження неолібералізму на 
постсоціалістичному просторі, де одночасному руйнуванню з 

боку приватизаторів загальнонародної власності піддалися і 

економічна, і соціальна сфера. 
Неоліберальна економічна глобалізація після демонтажу 

соціалізму в країнах Східної Європи і розвалу СРСР 

спричинила становлення індивідуалізованого світового 
співтовариства, що перекладає майже всі тяготи системних 

протиріч на плечі людей праці, які нерідко позбавлені 

елементарного соціального захисту і змушені покладатися у 
вирішенні своїх проблем тільки на власні ресурси. “Піддані 

сучасних держав є індивідами з волі долі; те, що визначає їхню 

індивідуальність, – їхня обмеженість у власних ресурсах і 
особиста відповідальність за результати прийнятих рішень, – 

це не предмет їхнього власного вибору” [7], – підкреслює 
видний британський соціолог З. Бауман. Поступове 

витиснення традиційних соціальних цінностей общинної 

солідарності та радянського колективізму в українському 
суспільстві і наполегливі спроби замінити їх індивідуалізмом і 

егоцентризмом ставлять український соціум, як і інші 

слов’янські народи на території колишнього СРСР, у 
винятково скрутне становище, по суті, з непередбаченими 

наслідками. Аналізуючи цей сумний феномен у нашій історії, 

академік РАН М.М. Мойсеєв справедливо відзначає: “…ми – 
європейці, але завжди були альтернативою Західній Європі. 

Інакше і бути не могло! У нас не могла розгорнутися етика 
протестантизму і західний індивідуалізм. Із ними ми просто не 

вижили б у наших кліматичних умовах. І зараз не виживемо!” 

[61]. 
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Соціальні наслідки “транзитології” в Україні, за 

визнанням зарубіжних дослідників і міжнародних організацій, 

виявилися негативними тому, що “роботодавці часто 
приділяли мало уваги проблемам пристосування робочої сили, 

можливо, просто припускаючи, що відповідні політики будуть 

підтримувати і допомагати їй” [128]. Однак держава, 
виконуючи імперативні розпорядження Міжнародного 

валютного фонду (МВФ), більше піклувалася про досягнення 
бездефіцитного бюджету в межах “вашингтонського 

консенсусу”, ніж про поліпшення становища робочої сили за 

допомогою створення ефективного ринку праці та соціального 
захисту індивідів, які не працюють або змушені вести 

напівзлидарське існування на мізерну заробітну плату. 

Остання часто не виплачувалася на багатьох підприємствах 
Донецької області протягом тривалого часу – від декількох 

місяців до декількох років, що призвело значну частину 

працездатного населення до розчарування в ринкових 
перетвореннях, краху життєвих орієнтирів, позбавлення 

звичної впевненості в завтрашньому дні. З іншого боку, 

заклики пануючої еліти й офіційних органів влади до 
соціального партнерства і діалогу не підкріплювалися 

активним і діючим тристороннім обговоренням кризових 
проблем профспілками, менеджментом і урядом на 

національному і регіональному рівнях, що істотно звузило 

соціальну базу підтримки реформ у робітничому середовищі. 
За цих умов трудящим Донецького регіону, поставленим 

у вкрай скрутне становище реструктуруванням 

гірничодобувної та інших галузей промисловості, а також 
специфікою монопсонії на ринку найманої робочої сили в 

більшості індустріальних центрів області, довелося 

покладатися в основному на власні сили в адаптації до нових 
форм праці на робочому місці й організації виробництва. 

Регіональні особливості Донеччини наклали істотний відбиток 
на процес формування соціально-економічної поведінки всіх 

суб’єктів господарської діяльності і його трансформацію в 

конкретні соціальні дії, спрямовані на захист життєвого рівня 
й основних прав людини. Принципові відмінності в цьому 
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відношенні у Донецькій області обумовлюються тим, що в 

сучасному регіонознавстві будь-який регіон займає особливе 

місце і характеризується, за визначенням “Міжнародної 
енциклопедії соціальних наук”, такими ознаками: “Регіон є 

гомогенним простором із фізичними і культурними 

властивостями, відмінними від таких у сусідніх районах. Як 
частина національної території регіон є досить єдиним для 

усвідомлення своїх традицій і ідеалів і в такий спосіб має 
відчуття ідентичності, відмінної від іншої частини країни. 

Термін “регіоналізм” належним чином подає регіональну ідею 

в дії як ідеологію, як соціальний рух, або як теоретичну основу 
для регіонального планування” (виділено нами – А.А.1) [132]. 

На жаль, у вітчизняному регіонознавстві дотепер немає 

чіткого наукового розмежування між “регіоналізмом” і 
“регіоном”, що нерідко призводить до використання цих 

понять як синонімів, інтерпретації їх головним чином в 

економічному значенні. У соціально-економічній літературі 
превалює використання економічних, соціальних і політичних 

статистичних даних для виявлення або підтвердження 

регіональних характерних ознак, а ідентифікація останніх 
часто здійснюється через призму дослідження економічної 

нерівності різних регіонів країни. У цьому контексті соціальна 
нерівність між регіонами нерідко або ігнорується взагалі, або 

розглядається як безпосередній продукт регіональної 

економічної нерівності. Із цього, як правило, робиться 
висновок, що подолання регіональної соціальної нерівності 

тісно пов’язане з досягненням регіональної економічної 

рівності, а розв’язання останнього завдання неможливе без 
активного втручання і трансферної підтримки держави й у 

такий спосіб перекладається з регіонального рівня на 

національний рівень влади. Такий підхід до дослідження 
тріади “регіон – регіоналізм – регіональні відмінності” є 

обмеженим і безперспективним із точки зору як вирішення 
регіональних проблем, так і з погляду наукового розгляду 

                                                   
1 Підготовлено А.Г. Арсеєнко. 
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соціально-психологічних, культурних або ідеологічних 

компонентів регіональних відмінностей. 

На нашу думку, вагомий внесок у диференціацію названої 
“тріади” і наповнення конкретним змістом кожної з трьох її 

складових внесла канадська соціологічна і політекономічна 

школа регіоналістів. Зокрема, М.А. Швартс у своїй роботі 
“Політика і територія: соціологія регіональної стійкості в 

Канаді” дає деталізоване визначення “регіоналізму”, що 
містить у собі, по-перше, характеристику регіону, по-друге, 

культурну ідентичність його резидентів, і по-третє, відмінні 

риси його постійних жителів у підтримці та просуванні своїх 
цілей. Характеризуючи регіоналізм “канадської мозаїки” у 

термінах названих трьох основних компонентів, вона 

підкреслює: “Одна низка компонентів належить до 
характеристик і умов, які розділяють територіальні одиниці. 

Такими є економічні, політичні та демографічні обставини, а 

також стиль життя, що виникає в результаті їхньої дії. Другий 
компонент складається з душевного стану, способу бачення 

реальності в межах регіону. Вирішальне значення має поява 

групової свідомості, за допомогою якої постійні жителі 
виявляють регіональну ідентичність, визнаючи свою 

відмінність і свої особливі інтереси … По-третє, регіоналізм є 
результатом лінії поведінки” (виділено нами – А.А.) [134]. 

Беручи до уваги великий досвід Канади у вирішенні гострих 

регіональних проблем, деякі теоретичні розробки канадських 
учених у цьому відношенні, на нашу думку, можуть успішно 

використовуватися нами в дослідженні регіональних 

особливостей соціально-економічної поведінки у Донецькому 
регіоні. 

Безсумнівним внеском канадських регіоналістів є те, що 

вони вийшли за межі економічних, географічних, кліматичних, 
демографічних й інших традиційних критеріїв у демаркації 

регіонів і регіональних диспаритетів і вписали їх у реальний 
соціально-політичний контекст. “Регіони в Канаді, – відзначає 

професор Йоркського університету Дж. Броді, – мають 

конкретні політичні і соціальні виміри, що глибоко вбудовані 
в колективний історичний досвід. Вони являють собою щось 
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набагато більше, ніж довільні інтелектуальні конструкції” 

[127]. Поставивши концепції та актуальні сучасні проблеми 

регіоналізму в Канаді в центр наукового аналізу, представники 
школи “нової канадської політичної економії” переконливо 

показали безперспективність усунення регіональної нерівності 

в країні доти, доки федеральна політика буде зосереджена на 
досягненні “проспериті” регіональних просторів, а не на 

забезпеченні добробуту людей у цих просторах. Саме цей 
політичний фактор служить головною причиною того, що всі 

регіональні конфлікти в Канаді, як і в інших розвинутих 

капіталістичних країнах, обертаються, як правило, навколо 
розподілу влади і дефіцитних ресурсів між географічними 

одиницями, а не соціальними класами. 

Подальше дослідження особливостей формування 
регіональної соціально-економічної поведінки обумовлює 

необхідність пізнання конкретних соціально-економічних 

відносин, які обумовлюють конструювання певного типу 
соціально-економічної поведінки. 

 

4.2. Визначальні фактори й основні носії  

протестної, партнерської, підприємливої  

та пристосовницької поведінки 
 

Реальне становище людини у суспільстві, рівень 
задоволення основних соціальних та людських потреб, 

можливості забезпечення та самореалізації людини 
безпосередньо впливають і визначають характер її соціально-

економічної поведінки. 

Соціально-економічна поведінка (СЕП) – це система 
взаємопов’язаних дій та вчинків, яка відбиває внутрішнє 

ставлення людини до умов, змісту, результатів соціально-

економічної діяльності і здійснюється нею з метою 
задоволення своїх потреб. Аналіз різних типів СЕП 

працюючих дає можливість дослідити вплив соціальних 

перетворень у сфері праці на поведінку окремої людини або 
цілих соціальних груп працюючих, зайнятих у різних сферах 

господарювання. 
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Дослідження соціально-економічної поведінки суб’єктів 

соціально-трудових відносин необхідне для вироблення 

ефективних механізмів та методів управління нею. Соціальне 
управління поведінкою працюючих передбачає не тільки 

адекватну орієнтацію інтересів кожної соціальної групи, але і 

збалансування суспільних, групових, особистісних інтересів 
“по вертикалі” одночасно з інтеграцією груп, які взаємодіють 

у “горизонтальній” площині. 
Соціологічне обстеження із “Базової захищеності 

населення України”, регіональні соціологічні дослідження 

дозволили виявити основні типи соціально-економічної 
поведінки економічно активного населення – працюючих у 

Донецькій області, в Україні в цілому, дослідити тенденції їх 

поведінкових стратегій. На особливу увагу заслуговують 
думки провідних українських учених, які розробляють ці 

проблеми на методологічному рівні. 

Дослідження соціально-економічної поведінки 
працюючих є підставою для розробки якісних і гнучких 

стратегій розвитку трудового потенціалу країни та Донецького 

регіону зокрема. Аналіз основних типів СЕП працюючих дає 
можливість дослідити вплив соціальних перетворень у сфері 

праці на  
поведінку окремої людини, а також різних соціально-профе-

сійних груп працюючих, відстежити особливості адаптації 

людей до сучасних умов. Вектори спрямованості соціально-
економічної поведінки вказують на стан соціально-економіч-

ної активності працюючих, адекватність сприйняття ними 

певних управлінських рішень та особливості перебігу процесів 
трансформації у соціально-трудовій сфері, що, безумовно, 

впливає на якість їх трудового та соціального життя. 

Відстеження пріоритетних поведінкових стратегій 
працюючих у Донецькій області, в Україні здійснено на 

підставі типологізації соціально-економічної поведінки, 
запропонованої фахівцями відділу економічної соціології 

Інституту соціології НАН України. Вона містить чотири 

основні типи поведінки: пристосовницька – пасивне 
очікування змін на краще, прагнення утриматися на робочому 
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місці навіть за мізерну зарплату; підприємлива – активний 

пошук стабільної роботи, конкуренція з іншими, підробітки як 

на підприємстві, так і за його межами, прагнення відкрити 
власну справу; протестна – рішучі вимоги та дії для 

поліпшення свого стану, участь у різних акціях протесту, 

бойкотування несправедливих рішень адміністрації; 
партнерська поведінка – співробітництво з роботодавцем та 

адміністрацією підприємства в організації виробничого 
процесу та вирішенні виробничих і соціально-трудових 

питань. 

Дослідження типів СЕП проводилося у двох вимірах: 
1) працюючим було запропоновано визначити домінуючий тип 

поведінки своїх колег по роботі – ідентифікація поведінки та 

2) надати оцінку власній поведінці – самоідентифікація 
поведінки. 

Аналіз пріоритетних типів соціально-економічної 

поведінки розкриває спроможність працюючих до успішного 
функціонування в умовах ринкової економіки, їх здатність 

бути соціально активними та захищати свої трудові права. 

Емпіричні результати соціологічних досліджень 2002 та 
2004 рр. розкрили суттєві розбіжності між оцінками соціально-

економічної поведінки своїх колег по роботі та самооцінками 
респондентів, що свідчить про ідентифікацію власної 

поведінки зі зразковими, бажаними для респондентів 

моделями поведінки (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Оцінки та самооцінки типів соціально-економічної поведінки 
працюючих у 2002, 2003, 2004 рр. у Донецькій області, % 

 

Основним типом поведінки для більшості колег по роботі, 

за оцінками опитаних, і в Донецькій області, і в Україні є 
пристосовницька поведінка, тобто пасивне очікування змін, 

прагнення утриматися на робочому місці за мізерну заробітну 

плату. Але особисту поведінку майже половина респондентів 
віднесли до партнерської, в основі якої – готовність до 

конструктивного співробітництва з роботодавцем. Порівняння 

визначених тенденцій за оцінками і самооцінками 
респондентів у Донецькій області фіксує зростання 

протестного та зниження партнерського типів поведінки, що є 

показником реальних поведінкових орієнтацій працюючих. 
Для опитаних в Україні визначено інші тенденції щодо 

типів СЕП працюючих: збіг оцінок і самооцінок 
спостерігається у зростанні орієнтацій на підприємливість, у 

зниженні престижу партнерської поведінки, у сталому 

відношенні до протестних акцій. Таким чином, працюючі у 
Донецькій області більше орієнтуються на пристосовництво із 

протестним акцентом, тоді як у межах України набуває 

потужності підприємливість (рис. 4.2). Характерною ознакою 
носіїв того чи іншого типу СЕП в Україні та Донецькій області 

є зосередження протестного потенціалу в сфері промисловості 

та сільському господарстві. Готовність до конструктивних 
партнерських відносин домінує як поведінкова стратегія серед 

робітників промисловості і сфери послуг у Донецькій області, 
у працівників невиробничої сфери – у цілому по Україні. 

Підприємливість зосереджена серед працівників невиробничої 

сфери та сфери послуг. 
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Рис. 4.2. Оцінки та самооцінки типів соціально-економічної  
поведінки працюючих у 2002, 2003, 2004 рр. в Україні, % 

 

Загальною ознакою і певним показником сучасного стану 

соціально-трудових відносин в Україні та її регіонах є високий 
рейтинг пристосовницької поведінки на фоні зниження 

престижу партнерської поведінки, що свідчить про достатньо 

високий рівень соціальної напруженості, розбалансованість 
соціальних інтересів роботодавців і працівників, низький 

рівень соціальної активності серед працюючого населення. 
Проте саме пристосовницький і партнерський типи соціально-

економічної поведінки є найбільш розповсюдженими та 

пріоритетними як у Донецькій області, так і в Україні в 
цілому. 

Високий рейтинг пасивної пристосовницької поведінки, 

невисокі орієнтації на підприємницьку активність, зростання 
протестних настроїв, зниження готовності до конструктивного 

партнерства серед працюючого населення Донецької області 

обумовлені несприятливими умовами для підприємницької 
діяльності, значною кількістю порушень трудових прав, 

несприятливими умовами життєзабезпечення та низькою 

ефективністю діяльності інститутів із захисту прав людини 
(рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Вектор спрямованості соціально-економічної поведінки  

працюючих у Донецькій області та в Україні у 2002, 2003, 2004 рр. 
 

Ступінь соціальної захищеності працюючих має 

безпосереднє відношення до вибору пріоритетних типів 

соціально-економічної поведінки. Так, чим більше особистісне 
відчуття працюючими своєї соціальної захищеності, тим 

більші їх орієнтації на партнерську та підприємливу моделі 

поведінки. Відповідно соціальна незахищеність породжує 
орієнтації на пристосовництво (66%) та протест (12%). Ці 

показники перевищують середні оцінки по масиву майже 
втричі (дані за 2004 р.). 

Протестний тип соціально-економічної поведінки 

працюючих у Донецькому регіоні хоча і має тенденції до 
незначного збільшення, проте залишається найменш 

привабливим типом соціально-економічної поведінки. На цей 

процес суттєво впливає поліпшення ситуації з виплатами 
заборгованості по заробітній платі в регіоні та країні в цілому, 

а також пріоритетний вибір працюючими мирних методів 

розв’язання суперечностей через звернення до судів та інших 
інститутів захисту трудових прав.  
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Незважаючи на те що протестна поведінка не є 

розповсюдженою і популярною у працюючих і в Донецькій 

області, і в Україні, проте її прояви продиктовані прагненням 
цієї категорії населення через протест установити соціальну 

справедливість при дотриманні законодавчо встановлених 

трудових і соціальних прав та гарантій, бажанням привернути 
увагу відповідних органів, інституцій до невирішених проблем 

у соціально-економічній і трудовій сферах. Аналіз причин 
соціально-трудової конфліктності розкриває проблемне коло у 

сфері праці, характерне для Донецької області та України в 

цілому. 
Результати регіонального соціологічного дослідження 

дозволили виявити основні фактори, що впливають на вибір 

того чи іншого типу поведінки на промислових підприємствах 
Донецької області. Основними серед них є: галузева 

приналежність підприємства; економічна ефективність роботи 

підприємства; зміни його економічного становища; 
економічний та професійно-кваліфікаційний статус робітників 

підприємства. 

На формування конкретних поведінкових стратегій серед 
робітників досить відчутно впливає рівень економічної 

ефективності роботи підприємства. У більшості випадків 
оцінка поведінки представників трудового колективу як 

пристосовницької (адаптивної), притаманна респондентам, що 

працюють на підприємствах, які нерентабельні чи 
малоприбуткові і працюють неритмічно – 63% респондентів на 

таких підприємствах, порівняно із 51% по вибірці в цілому, 

відзначили, що така поведінка характерна для більшої частини 
співробітників. Пристосовницька поведінка домінує у 

робітників на тих підприємствах, стан яких залишається без 

змін або значно погіршився, – відповідно 62 і 58% працюючих. 
Домінування пристосовницького типу соціально-економічної 

поведінки – характерна риса сучасного українського 
суспільства, відповідь на соціально-економічні умови, що 

склалися, як у країні, у регіонах, так і на конкретних 

підприємствах. 
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Гіпотеза про те, що більшою мірою партнерський тип 

поведінки характерний для робітників підприємств, що 

працюють відносно стабільно і протягом 5-6 років 
залишаються прибутковими, у ході дослідження виправдалась 

– на таких підприємствах переважна частина співробітників 

(46%) у своїх діях спираються на принципи соціального 
партнерства. 

Аналіз залежності оцінки респондентами переважних 
типів поведінки від рівня рентабельності і стабільності роботи 

підприємства дозволив визначити, що протестний потенціал 

серед усіх підприємств, що підлягали соціологічному 
обстеженню, найбільшим є на тих, де різко змінюється 

економічний стан – спочатку вони отримували прибуток, а 

тепер стоять практично перед погрозою банкрутства. Так, 32% 
респондентів оцінили поведінку більшості як протестну, тоді 

як на підприємствах, що весь час працюють стабільно і є 

рентабельними, подібна оцінка склала лише 10% (у цілому по 
вибірці – 17%). 

Підприємливий тип поведінки більшою мірою 

притаманний для робітників рентабельних підприємств 
(відповідно 18 і 16% респондентів порівняно із середньою за 

масивом 13%). 
Таким чином, економічна ефективність роботи 

підприємства безпосередньо впливає на стратегії колективної 

поведінки працюючих. Ефективна і стабільна робота 
підприємства створює умови для поширення в колективі 

конструктивних поведінкових стратегій – партнерства та 

підприємливості. Різке погіршення економічного стану 
підприємства, відсутність прибутку та неритмічність роботи 

протягом тривалого часу створюють умови для розвитку 

протестних настроїв або ведуть до поширення 
пристосовництва, утриманства серед працюючих. 

Оцінка респондентами колективних поведінкових 
стратегій працюючих на підприємстві як пристосовницьких є 

характерною більшою мірою для робітників хімічної та 

вугільної промисловості (відповідно 63 та 55%). Найменшою 
мірою пристосовницька поведінка притаманна робітникам 
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металургійної та машинобудівної галузей промисловості (45 та 

42% відповідно) (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Оцінка респондентами колективних поведінкових  
стратегій за галузями промисловості, % 

 

Респонденти, які представляють хімічну галузь та 

машинобудування більшою мірою, ніж інші, схильні 
оцінювати поведінкові стратегії співробітників як партнерські 

(відповідно 32 і 31% порівняно із 24% по вибірці). Робітники 

металургійних підприємств лише незначною мірою 
відрізняються у своїх оцінках від середньовибіркових – 26% 

опитаних визначили поведінкові стратегії співробітників як 

партнерські. Тим часом, хто працює у вугільній промисловості 
меншою мірою схильні оцінювати поведінку більшості як 

партнерську (18% порівняно із 24% у цілому по вибірці). 

Протестна поведінка як потенційна конфліктна поведінка 
більшою мірою характерна для металургів та шахтарів 

(відповідно 21 та 20% опитаних). 
Підприємливий тип колективних поведінкових стратегій 

більш поширений на підприємствах металургійної галузі (25% 

порівняно із 13%), менш розповсюджений – на підприємствах 
вугільної та хімічної галузей (10 та 11% відповідно). 

Отже, хоча в колективах підприємств кожної галузі 

простежується перевага пристосовницького типу поведінки, 
але кожна з них має свої характерні особливості. Так, на 

підприємствах вугільної та металургійної галузей 
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створюються умови для розвитку потенційного і реального 

протесту. Бракує умов для розвитку конструктивних типів 

поведінки – підприємливої та партнерської. 
Підприємства машинобудівної промисловості 

характеризуються досить значним рівнем розповсюдження 

партнерства серед робітників і незначною часткою протестно 
настроєних. Хімічна галузь також виділяється перевагою у 

робітників вчинків та дій, побудованих на конструктивізмі 
партнерства, однак, водночас, ця галузь виділяється значною 

долею пристосовницьки настроєних робітників. 

Поведінка робітників промислових підприємств області 
певною мірою залежить від їх економічного статусу (рис. 4.5). 

Наймані робітники асоціюють поведінкові стратегії 

більшості своїх колег по роботі з пасивним пристосовництвом 
(57%), тоді як співвласники надають значно кращі оцінки 

поведінковим стратегіям більшості працюючих. Лише на 34% 

розповсюджено, на їх думку, пасивне пристосовництво, на 
43% – партнерські моделі поведінки і 22% – підприємств. У 

цій когорті опитаних – найнижчі показники протестної 

поведінки (лише 8%). Тоді як наймані робітники висловлюють 
значно вищі поведінкові орієнтації на протест – 19% і значно 

нижчі орієнтації на підприємливість (11%), на партнерство 
(19%). 

Подібна картина спостерігається у відповідях 

респондентів залежно від їх професійно-кваліфікаційного 
статусу. Серед різноробочих, кваліфікованих робітників 

переважають пристосовницькі поведінкові орієнтації (55 і 

53%), а також протестні (24 та 18%), Чим вище рівень освіти 
та кваліфікації, тим більш виявлені партнерські домінанти в 

оцінках і менше – протестні. Підприємливі стратегії більше 

притаманні спеціалістам без вищої освіти та керівникам вищої 
ланки. 
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Рис. 4.5. Самооцінки (самоідентифікації) типів власної  
соціально-економічної поведінки залежно від професійно-

кваліфікаційного статусу, % 
 

Досить вагомим фактором, що вплинув на 
самоідентифікацію поведінкових стратегій робітників, є рівень 
матеріального становища родини опитаних. Серед 
“пристосованців” спостерігається перевага тих, хто визначив 
рівень матеріального стану родини як “наша родина фактично 
перебуває у злиднях” (26%) і значно менше частка тих, 
матеріальне становище родини яких порівняно високе, – 
“наших доходів нам вистачає, але зайвих грошей немає” (9% 
порівняно із 14%). Серед групи робітників з адаптивним типом 
поведінки, крім того, що бідність, злидарське існування 
родини скоріше є психологічним станом, ознакою адаптивно-
пасивної психології працівника, але злидарське існування ще 
більшою мірою заганяє робітника або в рамки 
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пристосовництва, або в рамки протесту розпачу, що 
підтверджується такими даними. Частка респондентів, які 
віднесли свої родини на найнижчій рівень матеріальної 
забезпеченості – “наша родина фактично перебуває у 
злидарському стані”, серед протестно настроєних складає 34%, 
а частка тих, чиїм родинам грошей постійно не вистачає, і 
вони обмежують себе в найбільш необхідному, – 23%, у той 
час як у цілому по виборці частка протестно настроєних 
складає 19%. 

Підприємливість є характерною рисою робітників із 
високим рівнем життя їхніх родин: 33% працюючих із 
підприємливим типом поведінки, порівняно із 14% в цілому по 
вибірці, відзначили, що їх сім’я собі ні в чому не відмовляє. 

Партнерство – також характерна риса тих робітників, 
матеріальний стан родин яких достатньо високий. Так, 40% 
респондентів, що оцінили свою поведінку як партнерську, 
вказали на те, що вони “ні в чому собі не відмовляють” і 29% – 
“наших доходів нам вистачає, але зайвих грошей немає” 
(порівняно із 23% у цілому по виборці). Тим часом, як частка 
респондентів, чия родина фактично перебуває у злиднях, 
складає 13%, що на 10% нижче, ніж у цілому по вибірковій 
сукупності (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1. Оцінка власної поведінки залежно від рівня доходу  
сім’ї опитаного, % 

Типи  
поведінки 

Матеріальне становище сім’ї 

Усьог
о 

Ні в 
чому 

собі не 
відмовл

яємо 

Прибутку 
вистачає, 

але 
зайвих 
грошей 
немає 

Грошей 
вистачає 
тільки 

на 
харчува

ння 

Грошей 
постійно не 
вистачає, 

обмежуємо 
себе  

в найбільш 
необхідному 

Сім’я 
фактично 

перебуває у 
злиденному 
становищі 

Пристосовниць
ка 

13 9 17 15 26 14 

Підприємлива 33 13 14 13 1З 14 

Протестна 13 14 20 23 34 19 

Партнерська 40 29 20 21 13 23 

Таким чином, результати регіонального соціологічного 
дослідження виявили основні фактори та основних носіїв 
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протестної, партнерської, підприємливої та пристосовницької 
поведінки. А також розкрили особливості Донецького регіону 
в контексті конфліктності та соціальної напруженості. 

 

4.3. Інноваційна поведінка робітників промислових  

підприємств області: стан, проблеми, напрями  

забезпечення 
 

Характеристика інноваційної поведінки робітників 
промислових підприємств. У сучасному світі однією з 
найважливіших умов збереження незалежності країни, 
успішної адаптації до зростаючих вимог оточення є її 
здатність до інновацій, управління змінами. Інновації визнано 
вирішальним фактором економічного зростання. Розвитку 
наукоємних виробництв завдячує економічна безпека держави. 

Глобалізація вже відчутно починає впливати на внутрішнє 
життя кожної країни. Показовим є перехід виробників на 
стандарти CALS-технологій. Вступ України до СОТ неминуче 
призведе до закриття неконкурентоспроможних підприємств і 
цілих галузей. Деяким із них доведеться “перестрибувати” 
через кілька щаблів технологічного розвитку (від ІІІ та IV до V 
і VI технологічних укладів). Тому найактуальнішим сьогодні є 
пошук резервів адаптації до сучасних вимог вітчизняних 
підприємств, створення соціальних умов, які необхідні для 
розповсюдження революційних інновацій. 

Протягом останніх років уряд України опікувався 
інноваційним розвитком держави, створював умови для 
всебічного обговорення шляхів докорінної зміни становища. 
Але реального поліпшення ще не відбулося. 

Для вирішення зазначених проблем доцільно розглянути 
інноваційну поведінку робітників промислових підприємств. Її 
можна визначити як сукупність цілеспрямованих соціально-
комунікативних дій, метою яких є створення та впровадження 
на підприємстві технічних пропозицій (інноваційних задумів 
та проектів) у формі винахідництва та раціоналізації. 
Інноваційна поведінка, як відомо, характерна для підприємців. 
У нашій країні протягом десятиріч соціально схваленим та 
найбільш поширеним був виконавський тип. Згідно із 
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дослідженнями, які було проведено в країнах із ринковою 
економікою, тільки 3-5% населення здатні до підприємництва. 
У США, наприклад, кожного року створюється близько 
двохсот тисяч малих фірм і майже стільки ж банкрутують. Із 
деяким припущенням можна говорити також і про тип 
поведінки підприємства (тип реальної інноваційної політики), 
який суттєво впливає на стратегії особистості робітника. 

Інноваційну поведінку робітників промислових 
підприємств вчені ІЕП НАН України досліджували протягом 
багатьох років. Із 1991 по 2001 рр. проводилися соціологічні 
дослідження на підприємствах легкої та хімічної галузей 
промисловості. У 1994-1995 рр. було проведено спеціальне 
дослідження винахідників та впроваджувачів м. Донецька, у 
2002 р. – винахідників Донецької області. 

На Донецьку область припадає значний обсяг 
винахідницької та новаторської роботи. У 2004 р. про 
новаторську роботу (винахідництво і раціоналізація) звітувало 
219 підприємств/організацій. Загальна чисельність авторів 
зменшилася на 2% порівняно із 2003 р. і склала 8,1 тис. осіб. 
Це у 20 разів нижче максимального рівня, якого було 
досягнуто у 1986 р. Традиційно левову частку авторів 
складають раціоналізатори промислових підприємств (80%). 
Серед винахідників переважають працівники наукових 
установ. 

У 2004 р. підприємствами/організаціями області в 
Департамент інтелектуальної власності України було подано 
747 заявок на видачу охоронних документів на винаходи, 
корисні моделі та промислові зразки і 60 заявок на видачу 
охоронних документів у зарубіжні патентні установи. Було 
отримано 764 патенти, що вище рівня 2003 р. на 2,7%. У 
зв’язку з припиненням реєстрації заявок на одержання 
деклараційних патентів на винаходи зросла частка заявок на 
корисні моделі (у 4,3 раза). Підприємствами і організаціями 
області було використано 169 винаходів і 5929 рацпропозицій. 
Кількість останніх скоротилася із 2001 р. на 33%, що свідчить 
про згортання масової новаторської роботи на підприємствах. 
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Інноваційна діяльність, як свідчать наші дослідження, 
супроводжується “тіньовими” процесами, на що вказують такі 
дані. Провідними науковими установами патентується лише 
частка нових розробок. Облік новаторських фірм 
статистичними органами ведеться за переліком лише тих 
організацій/підприємств, які звітують про наукову діяльність. 
Повністю відсутні дані про незалежних винахідників 
(фізичних осіб), які складають близько третини усіх заявників 
Департаменту інтелектуальної власності. Серед впроваджених 
інновацій є частка так званих псевдоінновацій. Ще в 80-ті роки 
вчені ІЕП НАН України довели, що із 20 тис. упроваджених 
науково-технічних заходів (термін “інновації” тоді ще не 
використовувався) половина виявилася збитковою, а з інших – 
фактичний економічний ефект було перевищено у 2-9 разів. 

Анкетне опитування у 2001 р. 254 осіб найбільш 
чисельного підрозділу на одному з великих промислових 
підприємств Донецької області, яке має багаторічний досвід 
успішної роботи на світовому ринку, дозволило виявити 
комплекс причин і умов, за якими інноваційна діяльність не 
виконує тієї ролі, яку вона повинна відігравати. 

Мотивами для впровадження псевдоінновацій, як 
показали дослідження, може виступати прагнення до 
матеріальної винагороди, особисті амбіції, а умовами – 
непрофесійна чи безпринципна технічна експертиза. Відомо, 
що ініціаторами псевдо-“інновацій сторіччя” виступають 
керівники підприємств, які купують іноземне обладнання і 
одержують значні “комісійні”. Відомі випадки, коли 
устаткування виявлялося непридатним ще до початку його 
експлуатації (наприклад, невідповідність технічним умовам 
виробництва). Узагалі імпортування устаткування або 
технології є псевдоінновацією “за визначенням”, тому що 
прирікає виробництво до технічного відставання. Інша справа, 
коли керівник підприємства бере на себе роль “Інноватора 
№1”, і за умов відсутності конкурсно-конкурентних 
механізмів, надійної експертизи вкладає всі вільні ресурси 
підприємства у свій проект. Псевдоінновації є досить 
поширеним явищем. Так, 26% опитаних робітників 
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підтвердили наявність впровадження пропозицій, збитковість 
яких була прогнозована заздалегідь. 

Інноваційну поведінку персоналу підприємства в 
кількісному вимірі характеризують такі дані. Три чверті 
опитаних беруть участь у новаторській діяльності – подають і 
впроваджують пропозиції, причому як свої, так і своїх 
товаришів або керівників. Частота подання заявок 
раціоналізаторами не дуже висока – 43% респондентів роблять 
це раз на рік, ще 14% опитаних – раз за півроку. Найбільш 
активними виявилися 9% авторів, які подають пропозиції раз 
на місяць. Частина робітників не подає і не впроваджує ані 
своїх, ані чужих ідей. Досить активна участь у новаторській 
роботі опитаних робітників обумовлена характером їх праці – 
це виконання ремонтних робіт, які потребують високої 
кваліфікації, творчих здібностей. 

На обстеженому підприємстві рівень пропозицій виявився 
невисоким. Майже дві третини раціоналізаторів утруднилися 
визначити їх конкретний технічний рівень. Тільки 2% 
опитаних мали винаходи. У той же час 42% раціоналізаторів 
уважають свої пропозиції корисними для інших підприємств 
цієї галузі. За даними управління статистики, за останні роки 
тільки приблизно 1-4% розробок, які створено в області, 
перевищують світовий рівень.  

Дослідження попередніх років показало, що найбільш 
активних винахідників відрізняє широке використання 
легітимних форм новаторської діяльності. У той же час 
найбільш залучені до інноваційного процесу впроваджувачі 
виявилися менш поінформованими та задоволеними 
офіційними “правилами гри”. 

Інноваційна активність робітників могла би бути вищою, 
але цьому заважає низький рівень затребуваності творчого 
потенціалу робітників. Половина опитаних виявилися 
незадоволеними мірою своєї участі в новаторській діяльності. 
Тільки 20% респондентів вказали, що їх здібності повністю 
використовуються на підприємстві, у 37% опитаних вони 
задіяні частково, а у 17% робітників практично не 
використовуються. Лише п’ята частина раціоналізаторів 
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відмітила, що керівництво постійно звертається до них із 
проханням дати пораду, вирішити задачу. 

Участь у новаторській діяльності впливає на рівень 
соціального самопочуття робітників. Так, зафіксовано, що чим 
повніше використовуються здібності робітника, тим вище його 
особистий інтегральний індекс соціального самопочуття 

(відмінності значущі при =0,05). Вплив показників виявлено 
за різними блоками (професійно-трудової сфери, рекреаційно-
культурної, матеріально-побутової). Зв’язок зафіксовано як по 
групі робітників, так і ІТР. Для встановлення напряму зв’язку 
необхідні подальші дослідження. 

Інноваційна поведінка робітників промислових 
підприємств характеризується таким чином. Для рядових 
робітників найбільш поширеною формою участі в 
інноваційному процесі є впровадження дрібних удосконалень, 
які здійснюються без суттєвих витрат, мають локальну 
новизну і обмежену сферу застосування. Для частки авторів 
відмова від реєстрації нововведень (“нелегальна 
раціоналізація”) є найбільш реальним шляхом для втілення 
своїх пропозицій. Ці риси характерні не тільки для 
індивідуальних стратегій, але й для інноваційної політики 
підприємств у цілому. Розробки втілюються у нову продукцію, 
обминаючи стадію патентування. Перешкодою для плагіату 
зараз слугує інноваційна неповороткість вітчизняних 
конкурентів. 

Інноваційну поведінку робітників промислових 
підприємств визначають такі важливі якісні ознаки інновацій і 
інноваційного процесу: 

1) рівень пропозиції (дрібні – значні; ті, що не досягають 
світового рівня – ті, що перевищують світовий рівень); 

2) повнота відтворення всіх етапів інноваційного процесу 
(від народження ідеї до її впровадження і продажу ліцензії); 

3)  джерело надходження ідей (свої автори чи сторонні); 
4) соціальний статус автора ідеї; 
5) міра інституціоналізації нововведення (ступінь 

правової захищеності, суспільне визнання); 
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6) міра легітимності інновації (відповідність суспільним 
інтересам, виконання вимог законів, стандартів). 

Інноваційна поведінка робітників промислових 
підприємств відрізняється різноманітністю. Можна виділити 
деякі її типи за критеріями відповідності інтересам 
підприємства і держави в цілому (можливий спектр моделей 
поведінки): 

1. Подання та впровадження розробок, які перевищують 
світовий рівень, із патентуванням чи без нього.  

2. Активна участь у дрібних інноваціях (у ролі автора чи 
впроваджувача), із реєстрацією пропозицій чи без неї.  

3. Активне свідоме подання і впровадження 
псевдоінновацій з реєстрацією пропозиції.  

4. Вороже ставлення до нового, протистояння йому. 
Засудження тих, хто пропонує нові ідеї.  

5. Байдуже, апатичне ставлення до інновацій, вирішення 
проблем відомими засобами, ігнорування змін. 

Кількісний розподіл робітників за цими типами важко 
зробити, тому що немає вірогідних даних щодо масштабів 
розповсюдження псевдоінновацій та ін.  

Чинники, які впливають на інноваційну поведінку 
робітників. Соціальні умови, за яких відбувається 
інноваційний процес, визначають міру інституціоналізації тих 
пропозицій, які впроваджуються. 

Ключовим моментом є оформлення пропозицій. 
Унаслідок комплексу причин, про які мова йтиме далі, частина 
авторів упроваджує свої ідеї без реєстрації, і сприймає це як 
виконання службових обов’язків. Причому це стосується не 
тільки “новаторів за посадою” (технологів, механіків), але й 
рядових робітників. Так, майже три чверті опитаних 
раціоналізаторів назвали спонукальним мотивом участі в 
творчій діяльності виробничу необхідність. Серед опитаних 
35% упроваджували свої ідеї без оформлення. Впровадження 
незареєстрованих ідей позбавляє авторів матеріальних і 
моральних стимулів, перешкоджає розповсюдженню 
інновацій, поширенню передового досвіду, створює підґрунтя 
для дрібних нововведень. 
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Інший полюс – існування традиційної практики 
псевдоспівавторства, яка сприймається багатьма учасниками 
інновацій як належна. Псевдоспівавторство свідчить про 
підпорядкованість інноваційного процесу системі соціальної 
організації, обмежені можливості для вертикальної 
мобільності низькостатусних новаторів, ігнорування системою 
управління закономірностей інноваційного процесу (розподіл і 
кооперація праці та ін.). 

До об’єктивних факторів, які впливають на інноваційну 
поведінку робітників, можна віднести стан матеріальних 
засобів виробництва. Зараз на багатьох підприємствах області 
машини та обладнання зношені, потрібне їх кардинальне 
оновлення. Більше половини опитаних (55%) віднесли техніку 
і технологію, яку вони обслуговують, до застарілої, а 34% – до 
середнього рівня. 

Для того щоб здійснити перехід від одного 
технологічного укладу до іншого, необхідні  проривні, 
революціонізуючі інновації. Всупереч цьому, як свідчать дані 
дослідження, від робітників очікують дрібних інновацій, які 
виконують функцію підтримки діючого устаткування, 
запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків. Відсталим 
технологічним схемам відповідають неефективні системи 
організації виробництва, низька ціна висококваліфікованої 
праці. За таких умов застосовуються енерговитратні технології 
з великою часткою ручної праці. 

Вибір стратегій оновлення виробництва залежить зараз 
від власника підприємства. Згідно з оцінками експертів, 
найбільш поширеною є практика широкого розпродажу майна 
підприємств, аж до здачі на металолом, або часткові 
удосконалення з метою підвищення ціни акцій підприємства з 
наступним продажем. 

Іншим об’єктивним чинником інноваційної поведінки 
робітників є стан ринку інтелектуального продукту, умови для 
його комерціалізації. Поширення ринкових відносин не 
вирішило хронічних протиріч у цій сфері. У 2004 р. в області 
18 підприємств/організацій мали угоди на передання (продаж) 
майнових прав на ОПІВ, і 36 на придбання майнових прав, у 
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тому числі 7 і 14 підприємств/організацій мали нові угоди з 
терміном дії 2004 р. 

Територія дії цих договорів – переважно Україна. Із Ро-
сією у 2003 р. укладено лише один договір. Легальний ринок 
інновацій ще формується, він обслуговує переважно 
внутрішній попит. Для порівняння: у США кожного року діє 
близько 600 тис. ліцензійних угод. В Україні цей показник 
нижче в 2 тис. разів. 

Можливості авторів – робітників промислових 
підприємств – виконувати замовлення зі сторони, або 
продавати свої розробки “на сторону” обмежено системою 
службових винаходів, значним скороченням часу, який 
робітник може використати на підвищення своєї кваліфікації, 
встановлення контактів із потенціальним покупцем продукту. 
На більшості підприємств відсутні підрозділи, які б займалися 
комерціалізацією розробок. 

Нові форми поєднання науки і виробництва (технопарки, 
вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку) не 
можуть суттєво вплинути на ситуацію. 

Деякі підприємства вважають за доцільне втілювати свої 
розробки в готову продукцію, обминаючи етап патентування. 
Однією з причин цього є несприятливий інноваційний клімат, 
інституціональне середовище. “Патент в Україні – це 
папірець”, – такий вислів доводилося чути від багатьох 
винахідників та представників малих фірм. Оприлюднення 
формули винаходу в Бюлетені промислової власності дає 
конкурентам цінну інформацію. Багато часу авторам 
(власникам патенту) доводиться чекати, щоб одержати 
пріоритетну довідку або патент. На це витрачається 3-4 роки. 
За умов, коли кожні 18 місяців обсяг знань подвоюється, таке 
очікування неможна виправдати. 

Винахідник вирішує для себе дилему: патентувати свою 
розробку, щоб підвищити свій статус, одержати суспільне 
визнання, ефемерні гарантії правового захисту, або мати 
свободу в переговорах із замовником і заохотити його 
можливістю стати співавтором патенту. Дослідження 1995 р. 
показало, що майже половина винахідників (46%) вважали, що 
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наявність патенту є перешкодою до конструктивної взаємодії з 
упроваджувачем (замовником).  

Для нашого суспільства характерним є неповага до 
інтелектуальної власності. Так, за даними дослідження ІЕП 
НАН України, 55% раціоналізаторів вказали, що автори 
потребують посилення правової підтримки. Пропозиції авторів 
реєструються в журналі рацпропозицій на підприємстві вже 
після їх упровадження. Довідки авторам про прийом 
пропозицій не видаються всупереч утвердженому порядку. 
Взагалі юридичної допомоги в захисті своїх прав і інтересів 
потребують 63% опитаних робітників великого підприємства. 
Патентний суд в Україні відсутній, звичайні суди не мають 
кваліфікованих експертів. Правовий фактор, як і раніше, 
відіграє суттєву роль у регуляції інноваційної поведінки 
робітників. 

Життєдайною основою для розвитку інновацій виступає 
конкурентне середовище. Багато вітчизняних підприємств не 
мають досвіду економічного суперництва. У наш час 
відбуваються процеси концентрації капіталу, створюються 
гігантські промислово-фінансові групи. Малі фірми поступово 
залишають ринок або задовольняються вузькою нішою. 
Монополізм виробників сприяє деградації інтелектуального 
потенціалу підприємств. У Радянському Союзі головними 
замовниками інновацій виступали військові структури, а 
виконавцями – підприємства ВПК. Малі інноваційні фірми 
практично не існували. У наш час на противагу високому 
рейтингу малих фірм на Заході у суспільній свідомості 
підтримуються стереотипи минулого. Інноваційних 
підприємців звинувачують у виключно перекупівлі, 
спекуляції. Ідеологами реформ запропоновано модель 
“одержавлення” інноваційного процесу. Перевага у виділенні 
ресурсів віддається виключно “науковим школам із світовим 
визнанням”. Інноваційний процес є проявом самоорганізації 
суб’єктів господарювання. Залишити його без природної 
складової означає спотворити цей процес, загнати його до 
глухого кута, або в “тінь”. Стрижнем інноваційного процесу є 
творча діяльність, яку неможливо імітувати, активізувати 



 

 187 

адміністративними засобами. У той же час деякі керівники із 
зворушенням пригадують часи сталінських “шараг”, де 
успішно працювали видатні вчені і конструктори. 

Високий рівень криміналізації економіки призводить до 
розкрадання і без того вкрай обмежених державних коштів, які 
виділяються на розвиток науково-технічної сфери, 
використання не за призначенням установлених пільг. 
Підтвердженням цього є діяльність Держіннофонду в 
недалекому минулому. Кошти, які інноваційні підприємства не 
повернули, були вилучені в інших підприємств. Тим самим 
було дискредитовано саму ідею надання фінансових ресурсів 
суб’єктам інновацій. Відповідальність за це несе держава. 

Законодавство, яке діє в Україні в сфері інновацій, 
підпорядковано інтересам високостатусних авторів або 
зарубіжних експертів. Воно не враховує специфіки 
нинішнього етапу, відстає від потреб часу. Так, Тимчасове 
положення про охорону прав на об’єкти промислової 
власності і рацпропозиції не переглядалося протягом 10 років. 
В Україні ще несформовано законодавство, яке б регулювало 
венчурне фінансування, яке визнано найбільш ефективним у 
світі. Департамент інтелектуальної власності України слабко 
виконує свої прямі обов’язки. На офіційному рівні визначено, 
що ця структура обслуговує інтереси зарубіжних замовників. 
Його роботі притаманні формалізм і бюрократизм, не вистачає 
кваліфікованих кадрів. 

Найбільш активно патентуванням розробок займаються 
головні галузеві інститути та великі підприємства, які мають 
кваліфікованих патентознавців і кошти для оформлення і 
підтримки патентів. Для рядових авторів виникає необхідність 
сплати значних коштів (за оцінками експертів за кожну заявку 
потрібно заплатити від 1000 грн.). Якщо автор справжній, то 
винаходи будуть поступати як із конвеєра, то й сума витрат на 
патенти буде величезною, що неминуче призводить до 
гальмування творчого процесу. 

Система управління інноваціями на підприємствах 
здійснюється за застарілими схемами. Так, установлено 
взаємозв’язок між розміром фонду заробітної плати і розміром 
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сум, які виділяються на стимулювання інноваційної діяльності 
(коефіцієнт кореляції дорівнює 0,6). Це свідчить про 
обмеженість можливостей розвитку інноваційної діяльності 
фінансовими умовами підприємства. Планування 
заохочувальних сум новаторам здійснюється “від 
досягнутого”. Низький рівень довіри економічних служб до 
результатів інноваційної діяльності внаслідок недосконалості 
обліку економічного ефекту від реалізації інновацій 
перешкоджає встановленню прямої залежності між розміром 
сплат винахідникам і доходом від реалізації інновацій.  

У недалекому минулому керівники підприємств не мали 
можливості одержувати винагороди за винаходи і 
рацпропозиції, тому що вони вважалися “новаторами за 
посадою”. У наш час, коли науковці або конструктори 
підприємства після видання проекту оформляють свої 
пропозицій, які поліпшують якість проекту, і відповідно 
потребують їх оплати, то цей факт сприймається з підозрою, 
що автор не міг не бачити своїх же помилок. Перші керівники 
деяких підприємств забороняють своїм підлеглим (керівникам 
підрозділів) одержувати винагороди за рацпропозиції, тому що 
вони мають для цього виключні можливості. Перевага 
віддається рядовим робітникам. У той же час можливості 
низькостатусних робітників здійснювати вдосконалення, 
оформляти пропозиції, наполягати на виплаті винагороди дуже 
обмежені. Такі функції повинні брати на себе спеціальні 
підрозділи. Але в наш час відбувається скорочення цих служб. 
У бюро раціоналізації, патентному відділі працює нерідко 1-
2 фахівця. Іноді ці функції доводиться виконувати інженеру 
техвідділу. Для порівняння, у патентному відділі “Simens” 
працює близько 170 інженерів. 

Відсутність допомоги авторам із боку спеціальних 
підрозділів прирікає їх на звертання до відповідних фахівців. 
Стимулом для їх залучення до інноваційного процесу є 
можливість стати співавтором ідеї. Справа в тому, що 
впроваджувачі, значення яких постійно зростає, особливо в 
разі величезного нововведення, мають більш низький статус, 
аніж автори. Винагороду їм не гарантовано. Тому єдиним 
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засобом їх стимулювання є надання їм статусу співавторів. 
Таким чином, відбувається перерозподіл ролей, статусів, 
функцій.  

Нами одержано дані щодо прямої кореляційної залежності 
між кількістю авторів і розміром винагороди. На деяких 
підприємствах складаються своєрідні “бригади”, які беруть на 
себе клопотання щодо оформлення пропозиції, одержання 
винагороди. Вони мають вільний час для відвідування 
експертів, апарату управління. В обмін на це вони стають 
співавторами пропозиції. Деякі автори погоджуються на це, 
але частина винахідників та раціоналізаторів принципово 
заперечує проти таких дій та домовленостей. Для них краще 
“поховати” ідею, аніж бачити чиєсь прізвище поряд зі своїм. 
Підґрунтям для відтворення традицій псевдоспівавторства 
виступає ігнорування в системі управління принципів 
розподілу і кооперації праці. Особливе значення це має для 
проривних інновацій, які потребують залучення великої 
кількості фахівців.  

Уся відповідальність за провадження інноваційних 
нововведень лягає на автора. При обмеженості ресурсів автор 
має вкладати власні кошти, прикладати максимум зусиль для 
їх реалізації. У результаті ефективність інноваційного процесу 
залежить від самоексплуатації автора, його організаційних 
здібностей та зв’язків із “потрібними” людьми. На деяких 
підприємствах винахідників та раціоналізаторів адміністрація 
примушує гарантувати їх участь у впровадженні власної 
пропозиції.  

Відбувається звуження тих функцій, які бере на себе 
адміністрація підприємства щодо підтримки інновацій, у той 
же час відповідне зростання навантаження на авторів не 
супроводжується адекватним стимулюванням. Зацікавленість 
авторів у розробці і впровадженні своїх пропозицій сходить 
нанівець. Найбільш стійкими залишаються “новатори за 
духом” – творчість як покликання. Таких людей їх оточення 
вважає диваками.  

Арсенал форм і засобів стимулювання творчої діяльності 
на підприємствах не витончується і не поповнюється, а 
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спрощується і скорочується. Спостерігається тенденція 
переорієнтації традиційних моделей заохочення новаторів на 
потреби високостатусних груп. Так, наприклад, на деяких 
підприємствах переможцями конкурсів на кращого 
винахідника і раціоналізатора стають перші керівники 
підприємства.  

Як свідчать результати наших досліджень серед 
винахідників Донецька у 1995 р., найбільш поширеною для 
авторів є прагматична та самореалізаційна мотивація. Згідно із 
цим можна припустити, що саме таке поєднання дає змогу 
авторам більш успішно адаптуватися до складних соціальних 
умов, в яких їм доводиться творити. Раціоналізаторам 
виробництва зі складними і небезпечними умовами праці 
значною мірою притаманна соціоцентрична мотивація 
(прагнення полегшити працю своїх товаришів). Для 
переважної більшості авторів (73%) головним спонукальним 
мотивом до технічної творчості є виробнича необхідність. 
Саме матеріальна винагорода є регулятором поведінки для 
62% опитаних раціоналізаторів. У той же час 43% 
раціоналізаторів не задоволені її розміром. А 16% опитаних 
вказали, що вони нічого не отримують зараз на підприємстві 
як автори. Можна припустити, що такі розбіжності 
спричиняють соціальну напруженість у колективі.  

Відомо, що одним із головних критеріїв вибору 
робітником тієї чи іншої моделі інноваційної поведінки є 
мінімізація витрат енергії, часу. Тому природним є відмова 
багатьох робітників від участі в нововведеннях.  

Система управління інноваціями не враховує дії 
соціологічних феноменів інновацій (сальєризм, мізонеїзм, 
інгруповий фаворитизм та ін.). Ці феномени створюють 
міцний блок, дію якого майже не компенсовано засобами 
управлінського характеру.  

Застарілі технологічні схеми підтримуються відповідною 
соціальною структурою. Розподіл авторів на групи “новатори 
за посадою” і “новатори за духом” створює певні колізії. При 
оцінці пропозиції на підприємстві існує подвійний стандарт: 
чим вище статус автора, тим більшу за розміром винагороду 
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він може одержати. Коригування економічного ефекту 
(доходу) можливе завдяки неоднозначності його розрахунку. 
Для рядових авторів наявність винаходів і рацпропозицій не є 
підставою для кар’єрного росту.  

Для оцінки ролі та якостей раціоналізатора на 
підприємстві було використано метод незакінченого речення. 
Негативна статусна оцінка ролі та якостей перевищила 
позитивну оцінку (10% проти 5%). Нейтральна статусна оцінка 
відобразила розшарування авторів на керівників і робітників.  

У відповідях на питання: “Які пропозиції найчастіше 
оформляються на вашому підприємстві?” 46% опитаних 
вказали на наявність впливового співавтора. Тільки 38% 
раціоналізаторів мали хоча б одну оформлену пропозицію, в 
яких не було б співавторів. 

Відтворенню застарілої системи соціальної організації, 
яка перешкоджає впровадженню проривних ідей, завдячує 
сьогодні кілька обставин, серед яких виділимо такі. Практично 
відсутня мотивація інноваційної поведінки в ланці управління. 
Слабкий зв’язок доходів керівників підприємств із загальними 
результатами діяльності підприємства. Можливості одержання 
робітниками підприємства “тіньових” доходів усупереч 
інтересам підприємства і суспільства. Соціокультурні 
перешкоди для зміни соціального статусу талановитих авторів. 
Неповага до інтелектуальної власності, знецінення 
інтелектуальної діяльності взагалі. Недостатній правовий 
захист авторів пропозицій. 

Інноваційна політика на підприємстві значною мірою 
впливає на процеси розробки і впровадження нових ідей. 
Незважаючи на загострення міжнародної економічної 
конкуренції керівники підприємств не ставлять собі мету 
перевищити світовий рівень. Традиційним є відтворення 
моделі “наздоганяючої модернізації”. Тому робітники 
залучаються для дрібних нововведень, підтримки діючого 
устаткування. Темники “вузьких місць” (перелік актуальних 
для підрозділів або усього підприємства технічних проблем) 
традиційно носять формальний характер і з ними знайомиться 
обмежене коло робітників. Не проводяться конкурси із 



 

 192 

вирішення складних технічних проблем. Відсутня гласність 
щодо одержання винагороди за новаторську діяльність.  

На деяких підприємствах можливості використання 
колективних методик миследіяльности застосовуються ще 
незначною мірою. Робітників підприємств погано інформують 
щодо стратегій розвитку виробництва, найближчих завдань 
його технічного оновлення.  

Автори зі сторони практично не залучаються. 
Перешкодою для цього є побоювання ризику керівників 
підприємств, їхня відмова від установлення еквівалентних 
відносин з власниками інноваційного продукту.  

У той же час є і позитивні зрушення. Так, за допомогою 
функціонально-структурного аналізу йде пошук можливостей 
для конструктивного поліпшення виробів, зниження 
собівартості продукції на “НКМЗ”, проводилося освоєння 
методик із теорії вирішення винахідницьких задач на ВАТ 
“Концерн Стирол”.  

Отже, інноваційна поведінка робітників – це важлива 
характеристика сучасного промислового підприємства. 
Найважливішими її типологічними рисами є рівень активності, 
легітимності, якість пропозицій. 

“Тінізація” інновацій має такі прояви, як упровадження 
пропозицій без оформлення, суб’єктивне зменшення розміру 
економічного ефекту від упровадження інновації та розміру 
винагороди учасникам інновацій, відсутність гласності у 
висвітленні результатів інноваційної діяльності, а також 
приховування збитків від псевдоінновацій, широке 
застосування псевдоспівавторства. 

Інноваційна діяльність забезпечує відтворення існуючої 
соціальної організації колективу та продовжує обслуговувати 
інтереси високостатусних авторів.  

Новаторський потенціал підприємств, як і раніше, не 
сприймається керівниками як стратегічний ресурс, тому 
виснажується і деградує. Відбувається звуження соціальної 
бази творчості – серед авторів зменшується частка молоді, 
низькостатусних робітників.  
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У той же час творчий потенціал робітників підприємства 
залишається на високому рівні (значна частина робітників є 
раціоналізаторами – у минулому або тепер). За належних умов 
багато з них готові підвищити свою активність.  

Інноваційний процес як багатогранне соціальне явище 
знаходиться під впливом низки факторів (матеріально-
технічних, економічних, організаційних, правових, соціально-
психологічних та ін.), які виявляються на різних рівнях 
(світове співтовариство, держава, регіон, підприємство, 
особистість). У наш час дія цих факторів і умов для 
результатів інновацій є вкрай несприятливою, вони разом 
створюють міцний негативний блок, який породжує 
синергетичний ефект. 

Домінуючими мотивами для участі авторів пропозицій в 
інноваційній діяльності є прагматичний, самореалізаційний і 
соціоцентричний. Чинниками мотивації виступають творчі 
здібності персоналу, характер праці, небезпечні та важкі умови 
праці на підприємстві та ін.  

Інституційне середовище для інновацій є сьогодні вкрай 
несприятливим. Прийняття нових законодавчих актів не 
привело до зростання інноваційної активності. Окремі 
положення суперечать інтересам широких верств 
винахідників.  

Ринок інтелектуального продукту практично відсутній. 
Чисельність суб’єктів договірних відносин і кількість 
договорів (на продаж та придбання ліцензій) незначна і за 
останній час суттєво не змінювалась. Однією з головних 
причин цього є правова незахищеність інтелектуального 
продукту і його власників. 

Система управління інноваціями на підприємстві ігнорує 
закономірності інноваційного процесу (розподіл, кооперація 
праці), не враховує дію соціологічних феноменів інновацій, 
роль яких суспільством ще не усвідомлена. 

Як наслідок, інноваційна діяльність не відповідає 
інтересам широкого загалу авторів, упроваджувачів, 
робітників, керівників, власників підприємств, країни в 
цілому. За умов невідворотності глобалізації це означає 
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неминуче перетворення України на науково і технічно 
відсталу державу.  

Актуальні шляхи вирішення проблем інноваційної 
діяльності. Розвиток інноваційної сфери потребує активного 
наукового осмислення. За останнє десятиріччя ключовими в 
теоретичному плані є визначення особливостей національної 
інноваційної системи, її механізмів і складових. З огляду на те, 
що інновації мають першочергове значення для теперішнього і 
майбутнього держави, урядом України намічено важливі 
кроки щодо створення сучасної інфраструктури нововведень, 
кредитно-фінансових відносин, формування інноваційної 
культури та ін. [64]. Загострення проблем забезпечення країни 
енергоносіями неодмінно стимулює пошук 
ресурсозберігаючих технологій. 

За даними наших досліджень, можна виділити ряд 
напрямів, які розкривають сутність цих настанов стосовно 
рівня промислових підприємств. 

Першочерговим є переорієнтація свідомості керівників 
різного рівня з моделей “наздоганяючої модернізації” до 
моделі, яка реалізує принцип перевищення світового рівня.  

У концептуальному плані необхідно визначити місце 
самоорганізуючої компоненти інноваційного процесу (мале 
інноваційне підприємництво, масова новаторська діяльність). 

Потрібні розробка і прийняття нових законодавчих актів, 
які б ураховували менталітет населення, економічні 
можливості винахідників, стан ринку інновацій. 

Для суттєвого прискорення видання пріоритетної довідки 
про прийом заявки на винахід пропонується застосування 
телекомунікаційних технологій (факс, обробка заявки за 
допомогою ЕОМ).  

Практично незадіяним ресурсом є організація відкритих 
конкурсів під девізами на кращу пропозицію щодо вирішення 
технічних проблем на всіх рівнях (держава, регіон, 
підприємство). 

Значні резерви полягають у використанні 
соціокультурних, соціально-психологічних чинників 
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(підвищення інноваційної культури учасників інновацій, 
організації комунікацій між ними та ін.). 

ІЕП НАН України розробив якісно нові сучасні підходи 
до організації процесу нововведень на підприємстві, що 
дозволяють компенсувати виявлені недоліки. Вони пройшли 
апробацію серед фахівців промислових підприємств і 
одержали підтримку. Частка заходів вже реалізована. У 
запропонованих соціальних технологіях ураховано такі 
найважливіші вимоги: визнати поділ і кооперацію праці всіх 
учасників інновацій і закріпити право кожного на винагороду, 
погодити інтереси авторів і тих, що впроваджують, підняти 
роль і оплату керівників, які беруть на себе ризик і 
відповідальність за реалізацію нововведень, зробити 
підприємство привабливим для своїх авторів і авторів зі 
сторони, одночасно посиливши вимоги до ідей і пропозицій. У 
подальшому необхідна величезна робота щодо удосконалення 
і розвитку запропонованих соціальних технологій у ході 
впровадження на підприємстві.  

На рівні підприємства необхідні розробка типових 
положень для організації новаторської діяльності (“Про 
винаходи і рацпропозиції, “ноу-хау”, “Про організацію 
конкурсів на кращу пропозицію”, “Про інноваційний центр” та 
ін.), підготовка типових форм для обслуговування 
інноваційного процесу (форми договорів, довідок та ін.). 

Для оцінки рівня інноваційної активності персоналу, його 
моніторингу буде доцільним використання соціологічних 
методів (анкетування, інтерв’ювання винахідників і 
раціоналізаторів, упроваджувачів та ін.). 

Показником позитивних зрушень у сфері інновацій буде 
підняття престижу інтелектуальної творчої праці, підвищення 
масовості новаторської роботи, зростання вартості проданих за 
кордон ліцензій у розрахунку на одного інженера, коефіцієнта 
тиражування нововведень.  

Необхідне створення нових організаційних структур як у 
підпорядкуванні підприємства, так і на регіональному рівні, 
які будуть акумулювати і вдосконалювати пропозиції, 
досліджувати ринок і пропонувати іншим зацікавленим 
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підприємствам інноваційні проекти, надавати матеріальну і 
моральну підтримку авторам. Фахівці ІЕП НАН України вже 
підготували низку документів щодо створення інноваційного 
центру нового типу як ключової ланки національної 
інноваційної системи. 

Отже, завдяки широкому колу соціологічних досліджень, 
які проводилися фахівцями Інституту економіки 
промисловості НАН України протягом останніх 10 років, було 
визначено значне коло проблем, які перешкоджають розвитку 
інноваційних процесів у Донецькій області. Це – 
упровадження псевдоінновацій, некваліфікована та 
безпринципна технічна експертиза інновацій, тіньові 
відносини при впровадженні раціоналізаторських пропозицій, 
низький рівень затребуваності творчого потенціалу робітників 
тощо. Проведене дослідження дозволило розкрити найбільш 
вагомі чинники, які впливають на розвиток інноваційної 
поведінки працюючих. Обґрунтовано, що значним недоліком 
системи управління інноваційними процесами є 
неврахованість впливу соціологічних феноменів інновацій 
(сальєризм, мізонеїзм, інгруповий фаворитизм тощо). 
Установлено, що домінуючими мотивами участі новаторів в 
інноваційній діяльності є прагматичний, самореалізаційний, 
соціоцентричний. Запропоновано реальні кроки до розвитку 
інноваційної поведінки та формування відповідних структур – 
інноваційних центрів для сприяння цим процесам. 

 

4.4. Економічна культура: особливості розвитку  

та впливу на соціально-економічну поведінку 
 

Дослідження типів соціально-економічної поведінки 
концентрує увагу на формуванні в кожному з них наявності 
головної змістовної складової та форми її прояву – 
економічної культури. Остання є базою регулювання, 
становлення та успіху підприємливої, партнерської поведінки, 
а також конструктивізму партнерської поведінки. 

Ефективність ринкових реформ не може бути забезпечена 
без широкого розповсюдження економічної культури. 
Економічна культура є системою знань, цінностей, традицій, 
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норм, які регулюють економічну поведінку її суб’єктів, 
забезпечуючи соціальну мотивацію та регуляцію 
господарської діяльності. Універсальні цінності господарської 
культури включають працю, власність, багатство, 
раціональність, професіоналізм, підприємливість тощо. 
Економічна культура визначається соціальними цінностями, 
нормами, потребами, інтересами, мотиваціями, які 
реалізуються в соціально-економічній поведінці суб’єкта, є 
показником пануючих соціальних відносин у суспільстві. 

Якість населення визначається проявами економічної 
культури (професіоналізм, ступінь адаптованості до змін, 
інформованість, соціальна активність, домінуючі моделі 
соціально-економічної поведінки). Трансформаційні процеси, 
що відбуваються на пострадянському просторі, в Україні, її 
регіонах характеризуються загальними рисами, безпосередньо 
пов’язаними з економічною культурою. Спостерігається 
явище дефіциту культури в цілому й економічної культури 
зокрема. “Культурний вакуум” породжується втратою 
традицій, цінностей, закріпленням нелегітимних норм 
поведінки. 

Економічна культура виявляється через реалізацію 
стратегій соціально-економічної поведінки. Вона обумовлює 
наявність у людей звички обирати найбільш раціональні 
варіанти рішень, уміння рахувати витрати і прибуток, 
використовувати внутрішні та зовнішні зв’язки, знаходити 
вигідних партнерів і ринки збуту, виробляти якісну 
продукцію, виконувати обов’язки перед державою та 
партнерами тощо. Основні стратегії соціально-економічної 
поведінки працюючого населення можуть бути 
підприємливими, протестними, пристосовницькими та 
партнерськими. При реалізації кожної з них є значна потреба 
природного залучення до цих процесів якісних характеристик, 
однією з яких є економічна культура. 

Основа сучасної економічної культури населення України 
та її регіонів закладалася ще за радянських часів. Становлення 
нової ринкової культури відбувається у протиборстві з 
наслідками “соціалістичної ментальності”, яка мала і негативні 
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ознаки, і позитивні переваги. Адже стереотипи економічної 
свідомості не зникають безслідно, а успадковуються. Саме 
тому найсильнішим успадкованим стереотипом масової 
свідомості з радянських часів є очікування патерналістської 
підтримки з боку держави. Перехід до ринкових відносин 
обумовив кризовий стан масової свідомості щодо образу 
держави як гаранта забезпечення нормальної життєдіяльності 
людей. Саме ця деструкція сприймається людьми як 
найболючіша суспільна зміна (втрату відповідальності 
держави за людину відчуває усе населення України, незалежно 
від статі, віку, національності, рівня освіти та доходу). Увага ж 
самої людини за сучасних умов не концентрується на власних 
потребах і можливостях, а переміщується у площину 
деприваційного стану – невдоволеності тим, що вона отримує 
від суспільства, порушенням традиційних зв’язків із 
внутрішнім та зовнішнім середовищем. Тому патерналізм 
залишається у свідомості населення унормованим й усталеним 
стереотипом сформованої суспільної свідомості, який певною 
мірою перешкоджає розвитку підприємливої, конструктивної 
протестної та партнерської поведінки. 

У формуванні сучасної економічної культури 
найскладнішою для запровадження рисою є власна 
відповідальність суб’єктів за стан свого економічного та 
соціального розвитку. Політика патерналізму перекладала цю 
відповідальність на державу, що значно знизило трудову, 
підприємницьку, інноваційну та соціальну активність 
населення. Таке підґрунтя економічної культури вимагає 
поглибленого вивчення причин та мотивів, які її 
обумовлюють, та пошуку ефективних шляхів її підвищення. 

Можливості такі з’явились завдяки активній участі 
соціологів Донеччини з’ясувати ці процеси. Так, у межах 
всеукраїнського соціологічного дослідження із проблем 
економічної культури, проведеного у травні-червні 2005 р. 
фахівцями Інституту соціології НАН України під 
керівництвом д.ф.н., проф. Є.І. Суїменка, значною кількістю 
експертів (60 осіб) була представлена Донецька область. Ця 
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кількість експертів є репрезентативною для регіону, що дає 
підстави довіряти результатам цього опитування. 

Певне уявлення в експертів Донецької області про 
економічну культуру є. Із них 67,8% вважають, що економічна 
культура підвищилась за роки незалежності України. А зв’язок 
її з соціально-економічною поведінкою ілюструє відповідь на 
питання: “У чому економічна культура виявляється?” 
(табл. 4.2). 

 
Таблиця 4.2. Визначення експертами змісту та основних  

характеристик економічної культури населення 

У чому, на Ваш погляд, перш за все, виявляється  
економічна культура населення? 

% від  
опитаних 

У всебічній обізнаності людей про те, як треба вести господарські 
справи, щоб одержувати належні прибутки  

20 

У такому веденні господарської діяльності, яка дає можливість усім 
учасникам реалізовувати свої інтереси, не нехтуючи інтересами 
інших 

60 

У послідовному і чіткому дотриманні правових законів і моральних 
норм при здійсненні економічної діяльності  

56,7 

У такому веденні господарської діяльності, яка забезпечує високий 
рівень виробництва товарів (надання послуг) при мінімальних  
витратах сил і засобів  

33,3 

У чомусь ще 1,7 
 

При визначенні прояву економічної культури перевагу 
експерти надали реалізації власних інтересів, урахуванню 
інтересів інших при веденні господарської діяльності (60%). 
Цей орієнтир у контексті економічної культури є 
відображенням економічної грамотності, чесності, порядності, 
відповідальності. Методом його досягнення є партнерська 
поведінка. На друге місце експерти (56,7%) поставили правову 
та моральну основу ведення економічної діяльності як ознаку 
економічної культури. На третє місце – економічну 
доцільність та високу ефективність господарської діяльності, 
при якій високий рівень виробництва товарів досягається за 
мінімальними витратами сил та засобів (33%). Ще 20% 
експертів вважають, що економічна освіченість та грамотність 
при веденні господарських справ також є елементами 
економічної культури. 
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Міжнародний досвід розвитку економічної культури 
показав можливості її виміру за певною системою показників. 
Становлення її в Україні, а також у регіонах потребує 
визначення показників її оцінки. Експерти визначили 
найважливішим показником прояву економічної культури 
високий рівень ділової та професійної компетентності людей 
(80%). Саме він є базою для економічного розвитку країни за 
наявності цих характеристик у трудовому потенціалі 
працівників. Цей показник стає взірцем людського та 
трудового розвитку і потребує певної поведінки. 

Виконання та додержання правових норм – це саме та 
правова поведінка, яка є ознакою економічної культури, 
запобіганням економічних злочинів та зловживань, 
попередженням корупційних діянь та свідченням високої 
якості управління. Її досягнення потребує якісної законодавчої 
бази економічної діяльності, яка відповідає вимогам її 
розвитку та ефективного функціонування. Тому 53,3% 
експертів вважають за доцільне визначити показником 
економічної культури розробку законодавчої бази та правових 
норм економічної діяльності. Одночасно забезпечення 
реалізації правових норм слід виділяти окремо як показник 
економічної культури – так вважають 40% експертів. 
Половина експертів до показників економічної культури 
населення віднесли поширення середнього класу в 
українському суспільстві. Саме ознаки цього прошарку 
суспільства визначають головні складові її сутності. Це – 
наявність вищої освіти, достатніх для існування та розвитку 
доходів, нерухомість, інтелігентність тощо. Показником 
економічної культури є творча та інноваційна активність 
людей у господарській діяльності, вважають 48,3% експертів. 
Серед показників економічної культури 45% експертів 
пропонують ураховувати показники економічної діяльності 
щодо забезпечення ефективного використання працездатного 
населення. 

Бідність не дає можливості задовольняти першочергові 
соціальні потреби та забезпечити розвиток людини. Тому 
опікування цього прошарку населення державою шляхом ціле-
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спрямованої активної політики щодо забезпечення їх активної 
діяльності необхідно включити, на думку 41% експертів, до 
показників економічної культури. Значно менша кількість 
експертів (33,3%) схильні визначати постійну турботу держави 
про матеріальне благополуччя бідних прошарків населення, 
лише 18,3% вважають показником економічної культури 
допомогу багатих бідним щодо підвищення їх ділової та 
підприємницької активності. Спонсорство, меценатство та 
благодійність не розвинені в системі сучасних суспільних 
відносин в Україні, тому без запровадження ідеології та 
механізму такої допомоги оцінка економічної культури за цим 
показником є передчасною. Всі ознаки економічної культури 
передбачають становлення та розвиток певних стереотипів 
соціально-економічної поведінки. 

Економічна культура визначається в контексті її носіїв та 
виявляється в їх соціально-економічній поведінці. Так, при 
оцінці рівня економічної культури пересічного українця 53,3% 
експертів дали негативну оцінку при 10% позитивних. За 
дев’ятибальною шкалою загальний рівень економічної 
культури звичайного українця становить не більше 3,7 бали. За 
оцінкою експертів Донецької області рівня економічної 
культури різних суб’єктів господарювання, найбільш 
малокультурною виглядає категорія найманих працівників. 
Розподіл низьких оцінок економічної культури експерти 
визначили таким чином (у %): 

найманих працівників 58,3 
керівників державних органів влади 41,7 
керівників місцевих органів влади 38,3 
підприємців, бізнесменів 30,3 
керівників підприємств 15 
 

Найбільшу повагу і високу оцінку рівня економічної 
культури експерти надали керівникам підприємств. Украй 
низькі оцінки після найманих працівників отримав рівень 
економічної культури представників державних та місцевих 
органів влади. Саме в цьому і полягає прихована причина 
неефективності економічного та державного управління, 
загального безкультур’я, його високий рівень незалежно від 
соціального статусу держслужбовця. 
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На питання щодо причетності економічної культури як 
загального надбання нації тільки 28,3% експертів м. Донецька 
згодні із цим, а 63,3% вважають, що вона носить класовий 
характер та розподіляється на культуру багатих та бідних. Не 
визнавати та не враховувати цієї особливості в суспільних 
відносинах неможливо, бо вона обумовлює певну поведінку та 
потребує диференційованого підходу щодо забезпечення 
формування та розвитку економічної культури багатих та 
бідних. Забезпечення комплексної оцінки рівня економічної 
культури звичайного громадянина України потребує окремого 
визначення кожної її складової (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3. Негативна оцінка експертами м. Донецька складових 
економічної культури пересічного громадянина України 

Складові економічної культури 
Погана та дуже 

погана, % 
Середній бал за  

9-бальною шкалою 

Економічна грамотність, професійність 36,2 4,1 

Додержання правових норм, законів 63,3 3,1 

Додержання морально-етичних норм в 
економічній діяльності, ділових відносинах 

45 3,9 

Додержання санітарних норм та вимог  
у сфері споживання, побуту, при 
користуванні комунальними послугами 

48,3 3,4 

 

Серед характеристик економічної культури найбільш 
гострою та вагомою, за оцінками експертів, є недодержання 
громадянами України правових норм та законів. Тривалий 
термін негативного ставлення до прийнятих в Україні 
правових норм обумовлює сталість неправової поведінки та 
звикання керуватися нею у житті. Пасивність органів 
управління державою та регіонами щодо такого стану 
поглиблює правове свавілля. 

Менш болючими, але достатньо вагомими оцінено 
експертами (48,3%) недодержання санітарних норм та вимог у 
споживчій та побутовій сферах при загальній оцінці 3,4 бали 
за 9-бальною шкалою. Неякісні продукти харчування, неякісні 
послуги, несприятливе санітарне оточення – це наслідки 
низької економічної культури. 

Вести ефективну господарську та управлінську діяльність 
неможливо без переваги у стосунках партнерів довіри, 
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чесності, відповідальності, прозорості, дотримання 
домовленостей, які є основою соціально-економічної 
поведінки. Це обумовлює економію життєвих сил, часу, 
швидке розв’язання проблем та досягнення поставлених цілей. 
Саме морально-етичні норми в економічній діяльності та в 
ділових відносинах при їх виконанні сприяють значному 
економічному зростанню без фінансових витрат. 

Дисонує за змістом у системі негативних оцінок 
економічної культури її складова, яка визначає економічну 
грамотність та професіоналізм звичайних громадян України. 
Серед негативних оцінок вона – найнижча, серед позитивних – 
найвища. Ці позитивні якості не є перешкодою для неправової 
поведінки та низької моральності у ділових стосунках. 

Таким чином, при загальній низькій оцінці рівня 
економічної культури населення України експерти надали 
перевагу і значущість таким якостям, як економічна 
грамотність та професійність, що створює передумови та 
можливості конструктивного регулювання соціально-
економічної поведінки соціальних суб’єктів у правовому полі. 

Нормативна складова економічної культури включає ті 
норми поведінки, які реалізуються соціальними суб’єктами у 
процесі їх економічної діяльності. Норми нав’язують людям 
певний тип поведінки, тим самим сприяють упорядкуванню 
суспільних відносин. Для нормативної регуляції соціально-
економічної поведінки людини велике значення має 
розвиненість таких людських якостей, як почуття 
відповідальності, дисциплінованість. Оцінка експертами 
наявності цих особистісних якостей у більшості працездатного 
населення є незадовільною – за 5-бальною шкалою 
відповідальність оцінено на 2,9, а дисциплінованість – на 
2,8 бали, тобто основні людські якості, що забезпечують 
нормативне регулювання власної поведінки оцінено менш ніж 
на трійку. Тому для подальшого позитивного розвитку 
економічної культури населення необхідна не лише наявність 
адекватної нормативно-правової бази, але і якісні зміни у 
свідомості населення, які б реалізувалися у масовій, соціально-
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відповідальній поведінці як відповідній реакції на характер 
домінуючих суспільних відносин. 

Цінності, що домінують у суспільстві, у свідомості його 
людей допомагають визначити ідентичності і формують 
макросоціальний порядок. Вони безпосередньо впливають на 
процеси самоорганізації та адаптації. Економічні цінності – це 
прийняті в суспільстві та в окремих його групах стійкі 
орієнтації, спрямовані на ті чи інші економічні блага: 
багатство, зв’язки, владу, статус тощо. Економічна культура 
охоплює ті цінності, ту частину соціальних потреб, норм та 
інтересів, які виникають із потреб економічного розвитку. 
Вона відбирає та зберігає цінності і норми, що необхідні для 
розквіту національної економіки, формуючи і накопичуючи 
економічні традиції. Через запровадження та реалізацію норм 
та цінностей відбувається накопичення економічного досвіду, 
укріплення економічної культури, передача їх наступним 
поколінням. 

Результати експертного опитування дозволили виділити 
базові життєві цінності основних соціальних груп населення – 
робітників, селян, інтелігенції, власників (менеджерів), що 
дають змогу зрозуміти внутрішню сутність і спрямованість 
поведінки представників цих груп. Виявлена ціннісна 
структура різних соціальних груп населення щодо цінностей 
життя робітниками, селянами, інтелігенцією та власниками є 
опосередкованою (табл. 4.4). 

Кожна соціальна група має власну ієрархію життєвих 
цінностей. Так, для соціальної групи робітників “ядро” 
ціннісної структури утворюють цінності пристойного 
заробітку + доб- 
 
Таблиця 4.4. Оцінка експертами цінностей життя у різних соціальних 

групах сучасного українського суспільства, % 

Що найбільше цінують у житті основні соціальні групи  
сучасного українського суспільства? 

Цінності життя 
Соціальні групи 

робіт-
ники 

селяни 
інтелі-
генція 

власники, 
менеджери 

Доступ до влади, багатства 5 2,3 21,7 86,7 

Пристойна заробітна плата 93 66,7 71,7 30 
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Суспільне визнання, особистий успіх 6,7 1,7 68,3 45 

Життя як таке, користування його благами 60 41,7 20 26,7 

Любов до рідної землі, патріотизм 18,3 61,7 10 3,3 
Прагнення до цінностей західного зразка 1,7 3,3 26,7 45 

Цікава за змістом робота, захоплення нею 16,7 5 80 20 

Лідерство або переваги над іншими 3,3 - 6,7 71,7 

Турбота про долю інших людей  11,7 28,3 25 3,3 

Добрі родинні і дружні стосунки (любов, 
дружба) 

73,3 73,3 50 28,3 

Важко відповісти 3,3 1,7 0 0 
 

рих родинних стосунків + життя, його благ як таких. Середню 
ланку в цій структурі займають такі цінності, як любов до 
рідної землі + цікава за змістом робота + турбота про долю 
інших. На периферії опинилися такі цінності, як особистий 
успіх + доступ до влади, багатства + лідерство + прагнення до 
цінностей західного зразка (рис. 4.6). Для соціальної групи 
селян “ядро” ціннісної структури складають такі цінності: 
добрі родинні та дружні стосунки + пристойна заробітна плата 
+ любов до рідної землі + життя, його блага як такі. Середня 
ланка наповнена однією життєвою цінністю – турботою про 
інших. На периферії – прагнення до цінностей західного 
зразка + доступ до влади, багатства + особистий успіх. Отже, 
порівняння умовних ціннісних орієнтацій у житті робітників 
та селян, які знаходяться майже на одній соціальній сходинці в 
соціальній структурі суспільства, показує, що наповнення 
ціннісних “ядер” майже тотожне, хоча пріоритетність – різна. 
Основною життєвою цінністю для робітників є цінність 
матеріального порядку – гідний заробіток, тоді як головна 
життєва цінність селян – духовного плану – мати добрі сімейні 
та дружні стосунки. Характерною ознакою ціннісних структур 
цих двох соціальних груп є те, що цінності західного зразка: 
влада, багатство, лідерство та особистісний успіх або цінності 
самоактуалізації знаходяться на периферії. 

Структури життєвих цінностей інтелігенції та власників, 
менеджерів як соціальних груп іншого соціального щабля 
мають значні відмінності. Інтелігенція за ціннісними 
орієнтирами в житті віддає перевагу самореалізації в роботі 
(80%), гідному заробітку (72%), суспільному визнанню та 
особистому успіху (68%). Власники (менеджери) як 
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представники економічної еліти, на думку експертів, 
орієнтуються на самоактуалізацію та самореалізацію за 
індивідуалістичною моделлю західного зразка. Порівняння 
ціннісного ядра життєвих цінностей різних соціальних груп 
населення підтверджує тезу про значну диференціацію 
ціннісних орієнтацій бідних та багатих. 

Рис. 4.6 свідчить не тільки про майнове, але й культурне 
розшарування різних груп українського суспільства. Ціннісне 
ядро і та ціннісна периферія бідних верств населення 
змінюється на діаметрально протилежну структуру цінностей 
заможних, елітних соціальних груп. 

Отже, результати експертного дослідження виявили, що 
основу соціальної нерівності між різними соціальними 
групами українського суспільства складають не тільки майнові 
розбіжності, матеріальне становище та стартові можливості, 
але і значні розбіжності ціннісного та соціокультурного плану. 
Життєві цінності багатих та бідних, на думку експертів, – 
діаметрально протилежні. Індивідуалістичні цінності західної 
культури, в основі яких особистісне самовираження, 
досягнення успіху, цілераціональність вкорінюється у 
свідомість економічної еліти. На противагу ним 
цінніснораціональні традиційні стереотипи домінують у 
свідомості бідних верств населення. 

Дослідження виявило суттєву нерівномірність, навіть 
суперечливість ціннісних орієнтацій основних соціальних груп 
у соціальній структурі суспільства та відповідний рівень 
економічної культури. Відсутність консолідації різних 
суспільних сил перешкоджає досягненню політичної, 
соціальної, еконо- 
мічної стабільності в Україні, розбудові справедливої 
соціальної держави. 
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Для України, як і для інших постсоціалістичних країн 
Європи, економічна раціональність масової свідомості як 
елемент економічної культури західного зразка, так і не стала 
головним принципом життєдіяльності та побудови суспільних 
відносин. Існуючий розподіл суспільства на багатих та бідних 
сприймається як наслідок несправедливих, негативних 
соціально-економічних, неправових, неетичних відносин, як 
тимчасове і ненормальне явище (так вважають 60% опитаних 
експертів), що обумовлює зростання протестного потенціалу. 
Зростання цих соціальних груп є загрозою руйнування 
загальнолюдських соціальних цінностей та їх різновагомість у 
структурних складових економічної культури з певним 
деструктивним впливом на соціально-економічну поведінку. 

 

4.5. Національний характер: специфіка економічної 

культури та соціально-економічної поведінки 
 

У процесі соціально-економічних перетворень важливо 
враховувати риси національного характеру населення України, 
які впливають на рівень та специфіку розвитку економічної 
культури українців і визначають особливості їхньої соціально-
економічної поведінки. Експертне опитування дозволило 
виявити особливості сприйняття базових світоглядних та 
мотиваційних (значною мірою детермінованих світоглядними) 
рис українців: сприйняття сенсу життя, ступінь раціональності 
свідомості українців та реалістичності їхніх очікувань від 
життя, ступінь близькості ментальності українців до різних 
цивілізаційних світів (Західного та Східного) та ін. 

Успіхи економіки України залежать як від здібностей, 
знань та вмінь громадян, так і від зовнішніх об’єктивних умов. 
Перед експертами було поставлене завдання визначити їх 
значущість. Дві третини експертів (63,3%) вважають, що 
успіхи економіки України залежать у першу чергу від 
здібностей, знань та вмінь її громадян, а потім – від зовнішніх, 
об’єктивних умов. Лише кожен четвертий респондент (26,7%) 
поставив особистісні якості громадян України після зовнішніх, 
незалежних від людини умов у визначенні успіхів економіки 
країни. Тобто в економічних перетвореннях та розвитку 
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господарських відносин слід звертати увагу на “людський 
чинник”, внутрішні культурні та психологічні особливості 
громадян, які більш вагомо впливають на результат цих 
процесів. 

На запитання, за якими принципами повинні 
створюватися соціальні інститути, що встановлюють “правила 
гри” економічного життя та стежать за їх дотриманням, була 
послідовність із попередніми відповідями експертів (табл. 4.5). 

 
Таблиця 4.5. Оцінка експертами шляхів створення соціальних  

інститутів щодо  функціонування ринкової економіки 

Як Ви вважаєте, такі інститути мають створюватися % 

“Зверху”, тобто урядовими або діловими колами 5 

“Знизу”, тобто учасниками процесу виробництва 6,7 

І “зверху”, і “знизу” з урахуванням національних традицій,  
цінностей і економічних інтересів усіх громадян 

38,3 

“Зверху” та “ззовні”, тобто з урахуванням рекомендацій 
міжнародних інститутів типу СБ-МВФ-ЄБРР і західної культури 

6,7 

І “зверху”, і “знизу”, і “ззовні” з урахуванням усіх зазначених 
вище чинників, але без втручання СБ-МВФ-ЄБРР у внутрішні 
справи країни 

41,7 

Важко сказати 1,7 
 

Так, 80% (38,3+41,7%) опитаних експертів надали 
перевагу тим соціальним інститутам, що мають створюватися, 
де важливу роль відіграють внутрішні чинники економічного 
розвитку: національні традиції, цінності й економічні інтереси 
всіх учасників економічних відносин. Це не означає 
нехтування західним досвідом (тобто допускається можливість 
запозичення та адаптації успішного досвіду реформ в інших 
країнах), але без втручання міжнародних інститутів у 
внутрішні справи країни. Загальна кількість прибічників усіх 
інших засобів створення суспільних економічних інститутів 
складає лише п’яту частину від загальної кількості опитаних 
експертів. У цьому виявляється послідовність експертів: 
визнаючи більшу важливість внутрішніх чинників у розвитку 
економіки, вони пропонують керуватися цим принципом і при 
формуванні економічних інститутів. 

Конкретні національні риси українців обумовлюють 
відповідну поведінку. Так, хоча більшість опитаних 
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спеціалістів переконані, що свідомості пересічного українця 
більшою мірою властивий раціоналізм (таких виявилося 53,3% 
при 35% експертів, які переконані у домінуванні 
ірраціоналізму), думки опитаних розділилися майже порівну 
щодо оцінки очікувань українців від життя. До погляду, що 
українцям властива зануреність у життя, схильність до 
реалізму, приєдналися 48,3% експертів, але майже така сама 
кількість (41,7%) опитаних переконані у протилежному – що 
українцям властива розмитість та нереальність очікувань від 
життя, ідеалізм. Ймовірно, причиною такої неузгодженості, 
майже рівного подання протилежних думок щодо таких 
важливих рис української ментальності є те, що, за оцінкою 
майже половини опитаних експертів (45%), вона являє собою 
напружене зіткнення західноєвропейської та 
східноєвропейської культур. Думки про більше тяжіння 
переважно до однієї з цих культур (східноєвропейської або 
західноєвропейської) дотримуються, відповідно 35 та 18,3% 
опитаних експертів. 

Риси української ментальності, в опорі на які опитані 
спеціалісти вбачають можливість подолання перепон на шляху 
до підйому рівня життя нашої країни, є такими. Майже дві 
третини експертів (61,7%) відзначили необхідність 
подальшого розвитку й закріплення таких ментальних рис, як 
працелюбність, хазяйновитість та кмітливість. Більше 
половини експертів (55%) вважають, що більшу увагу варто 
приділити викоріненню ліні, неосвіченості та 
нехазяйновитості, які, на їхню думку, також властиві 
українцям. Майже половина експертів (48,3%) вважають, що 
шлях до розвитку вітчизняної економіки лежить через вільну 
конкуренцію східноєвропейських та західноєвропейських 
витоків економічної культури. Менш компромісні варіанти – 
інтенсивний розвиток східноєвропейських основ економічної 
культури (колективізму, зорієнтованості на споживання, а не 
на накопичення) або ж західноєвропейських основ 
(індивідуалізму, раціональності, орієнтації на накопичення, а 
не на споживання) – отримали різні оцінки експертів. Так, до 
підтримки і розвитку східноєвропейських особливостей 
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економічної культури висловили прихильність 21,7% 
експертів м. Донецька. У той же час на користь 
західноєвропейських основ висловилися 13,3% (майже удвічі 
менше), тобто лише незначна кількість опитаних спеціалістів 
розглядають їх як реальний засіб досягнення економічного 
зростання. 

Передумовою та основним регулятором поведінки 
людини, у тому числі соціально-економічної поведінки, 
проявом особливостей національної ментальності є 
мотиваційна сфера. Особливості сприйняття експертами 
структури мотивації економічної поведінки українців 
визначились у відповідях на питання: “Якою мірою, на Ваш 
погляд, в економічній поведінці сучасних людей України 
проявляються такі структурні елементи?” (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6. Оцінка експертами Донецької області мотивів  
економічної поведінки населення України, % 

Якою мірою, на Ваш погляд, в економічній поведінці сучасних людей України  
проявляються такі структурні елементи? 

Структурні елементи  
економічної поведінки 

Ступінь (міра) прояву 

значною 
мірою 

серед-
ньою 
мірою 

незнач-
ною  

мірою 

важко  
відпо-
вісти 

Прагнення будь-якою ціною підвищити 
своє матеріальне становище (прагматична 
мотивація) 

60 31,7 6,67 1,7 

Бажання діяти і досягати успіху перш за 
все за рахунок економії власних зусиль: 
максимум успіху при мінімумі витрат  
(цілераціональність) 

40 41,7 15 3,3 

Прагнення досягнення успіху на основі 
справедливих стосунків з іншими: що взяв, 
те й віддав; що віддав, те й отримав 
(установка на стосунки взаємної 
винагороди) 

8,3 26,7 53,3 11,7 

 

Найбільш властивою сучасним українцям експерти 
вважають прагматичну мотивацію, яка відтіснила на друге 
місце цілераціональність, що, на думку вітчизняних та 
зарубіжних соціологів, домінує серед мешканців розвинутих 
країн Заходу. Не надто розповсюдженими вважають експерти 
установку на стосунки взаємної винагороди, яку, разом із 
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колективізмом, приписують переважно східноєвропейському 
типу ментальності. У поєднанні із думками експертів щодо 
ймовірних способів соціально-економічної поведінки 
українців та ймовірними об’єктами, що більшість українців 
бажали б мати у власності, ці дані свідчать про те, що жоден із 
вказаних типів мотивації в умовах сучасної України не сприяє 
виникненню в більшості населення бажання займатися 
підприємницькою діяльністю. Але, з іншого боку, слід 
підкреслити, що чверть експертів вважають українців 
схильними до розваг та відпочинку за наявності умов 
матеріальної забезпеченості. Це не є показником відсутності в 
українців працелюбності. 

Таким чином, наведені дані свідчать про сприйняття 
експертами сучасного рівня економічної активності та 
способів економічної поведінки населення України як таких, 
що детерміновані, в основному, зовнішніми обставинами, а не 
внутрішньо обумовлені. 

Результати експертного опитування визначили важливість 
вивчення та урахування особливостей національного 
характеру при проведенні реформ, започаткуванні нових форм 
соціально-економічних стосунків у суспільстві та створенні 
відповідних економічних та політичних суспільних інститутів. 
Усі опитані спеціалісти одностайні щодо того, що розвиток 
економіки має спиратися на властиві населенню України 
якості і лише у такому випадку він може бути успішним. Слід 
урахувати також неоднозначність сприйняття населенням 
України (у першу чергу, управлінцями, підприємцями та 
представниками інтелігенції) рис та особливостей 
національного характеру українців. Суперечливість в оцінках 
може призводити до різноспрямованих дій національних еліт. 
Але “…соціум, як і людина, не може довго й нормально 
існувати не у своєму режимі. Якщо на нього будуть покладені 
цілі, вимоги, які не відповідають його власному характеру, 
глибинній реальності …він дуже скоро загине як автономний 
суб’єкт світового життя” [29], тому очевидною є потреба у 
комплексних дослідженнях цих проблем, які б дозволили 
українцям сформувати узагальнений власний образ. Лише він 
може стати основою формування національної ідеї та 
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інтеграції суспільства, виникнення загальноприйнятних та 
загальнозначущих цілей, досягнення яких вимагає ефективної 
соціально-економічної поведінки з її позитивним впливом на 
економічні процеси регіонального та національного рівня, і 
зможе перетворити Україну на процвітаючу та сильну 
державу. 
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Розділ 5 
 

СИСТЕМА ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН  

ЯК ПІДСТАВА ЗНИЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

НАПРУЖЕНОСТІ ТА КОНФЛІКТНОСТІ 

 

5.1. Система трипартизму в сучасному світі  

та в українському варіанті: досвід  

промислової Донеччини 
 

Для усвідомлення особливостей партнерської поведінки, 

прагнень до діалогу, що започатковується в Донецькому 

регіоні, доцільно відстежити процеси становлення системи 
трипартизму в сучасних світових процесах та на національній 

ниві. Історична траєкторія трудових відносин у 
капіталістичному світі зазнала істотних змін в останній чверті 

ХІХ ст. та на початку ХХ ст. і пройшла шлях від теорії 

“злочинної змови” (criminal conspiracy) до сучасної доктрини 
“соціального діалогу”. Перша дістала широкого 

розповсюдження у період домонополістичного капіталізму в 

англосаксонських країнах і стала правовою підставою для 
переслідування колективних дій трудящих та профспілок. 

Друга прийшла на зміну доктрині “соціального партнерства”, 

що користувалась популярністю в країнах Західної Європи 
після другої світової війни до утвердження неоліберального 
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ринкового фундаменталізму наприкінці ХХ ст. у глобальному 

масштабі. 

Демонтаж соціалізму в країнах Східної Європи та СРСР і 
відродження ідеології та практики “вільного підприємництва” 

у капіталістичному світі викликали наступ держави і 

монополій на життєвий рівень, демократичні та профспілкові 
права трудящих під назвою “соціального реваншу”. Сьогодні 

Міжнародна організація праці (МОП) активно популяризує 
“соціальний діалог” як основну модель взаємодії в системі 

“трипартизму”, яка трансформується на соціальні відносини у 

виробництві в умовах глобалізації економіки та засилля 
транснаціональних корпорацій (ТНК) у господарській 

діяльності багатьох суверенних держав1. Теорія і практика 

“соціального діалогу”, незважаючи на дерегулювання 
всесвітньої економіки, отримала певне визнання з боку 

держав, роботодавців та трудящих, перш за все в країнах – 

членах Європейського союзу, що підписали й ратифікували 
Європейську Соціальну Хартію. 

У ХХ ст. “трипартизм” зайняв важливе місце в 

колективно-договірному регулюванні відносин між працею і 
капіталом на національному рівні з питань заробітної плати та 

інших умов праці з часу утворення МОП у 1919 р. Перемога 
Великої Жовтневої соціалістичної революції та реальні успіхи 

СРСР у соціалістичному будівництві спричинили великий 

вплив на діяльність Міжнародної конференції праці (МКП) – 
одного із трьох основних органів МОП, до складу якого 

входять представники урядів, роботодавців та трудящих. 

Визнання позитивного впливу СРСР на удосконалення 
міжнародної політики і програм МОП, спрямованих на 

поліпшення умов життя і праці робітників та службовців, 

спостерігається у багатьох західних історико-соціологічних 
працях та документах міжнародних організацій. 

                                                   
1 “Трипартизм” – це система збалансування інтересів власника 

(роботодавця) та найманих працівників (профспілок), за участю 

держави-арбітра, її судових організацій, парламентських чи урядових 
комісій, комітетів тощо. 



 

 216 

У доповіді Генерального директора МОП М. Хансенна на 

81 сесії МКП у 1994 р., зокрема відзначалось: “Відомо, що 

МОП виникла в епоху, коли в Росії сформувалось перше 
комуністичне суспільство. Тому історію МОП із її найперших 

паростків можна зрозуміти у певній її частині лише в її 

взаємозв’язку з більш загальною історією комуністичного 

блоку та його стосунками з іншим світом” 1. І далі: “Майже 
50 років ми жили у системі міжнародних відносин, яка по суті 

визначала можливу більшість в Адміністративній раді та на 

Конференції. Сьогодні ця система зникла і на її місці виникла 
фундаментальна напруженість, у зв’язку з якою наша 

Організація й була створена і яку вона покликана була 

ліквідувати у міжнародному контексті, – напруженість, яка 
існувала завжди і буде існувати й далі, між трудящими і 

підприємцями, оскільки їм необхідно примирити свої 

суперечливі вимоги, що стосуються зайнятості і сфери праці, 
виробництва та розподілу доходів, повної і більш якісної 

зайнятості, безпеки та змін” 2. 

Пошук шляхів до “гармонізації” та “гуманізації” відносин 

між працею і капіталом у країнах “іншого світу” (за висловом 
М. Хансенна) був зумовлений, у першу чергу, прагненням 

останніх до досягнення “миру у промисловості” для 

запобігання боротьби на два фронти в період двох світових 
війн, а також для попередження революційних потрясінь, 

створення сприятливих умов для нагромадження капіталу на 

початку ХХ ст. У цьому контексті канадський історик 
Д. Беркюсон підкреслював: “Державні і політичні діячі у 

Північній Америці виявили себе непідготовленими до шаленої 
атаки промислових хвилювань і дійшли висновку, що 

російський експеримент може успішно повторитися, якщо не 

заподіяти швидкі й суттєві зміни в існуючій системі” 3. 

Однією з таких важливих змін у період між світовими війнами 

стала інституціоналізація колективно-договірного процесу з 
метою утвердження ідеології та практики “соціального 

партнерства” за участю в ньому трьох сторін, тобто 
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переведення соціально-трудових відносин у русло 

“трипартизму”. 

Основні ідеї “соціального партнерства” вперше були 
сформульовані та уведені в політичний і науковий обіг 

німецьким “індустріалістом” і дипломатом Г. Штреземаном, 

котрий на початку ХХ ст. очолив величезне земельне 
відділення Союзу промисловців у Саксонії, а потім став 

імперським міністром закордонних справ. У період підготовки 
до першої світової війни правлячі кола Німеччини 

переконались у безперспективності репресивних заходів у 

регулюванні трудових відносин і перейшли до соціально-
політичного маневрування, до проведення більш гнучкої 

робітничої політики. У цьому ж було зацікавлено Об’єднання 

спілок німецьких роботодавців. Для досягнення цілей 
“індустріального миру” в країні за пропозицією Г. Штреземана 

було введено нові поняття: робітників розпочали звати 

“промисловими громадянами”, а відносини між працею і 

капіталом – “соціальним партнерством” 4. 
Розвиток і втілення у життя соціально-трудового 

законодавства в західних країнах після “великої депресії” 

1929-1933 рр. та їх перехід до кейнсіансько-фордистського 
режиму нагромадження капіталу не принесли вагомих 

результатів на ниві забезпечення “індустріального миру” у 

довоєнний період. Після другої світової війни до останнього 
десятиріччя ХХ ст. у розвинених капіталістичних країнах 

превалювало два типи трудових відносин – “силової 

конфронтації” та “соціального партнерства”. Перший з них 
був найбільш притаманним для країн ліберально-

демократичного капіталізму, другий – для країн соціально-

демократичного капіталізму. Типовим прикладом першої 
моделі трудових відносин слугують США, другої – Швеція. У 

чистому вигляді ні “конфронтаційних”, ні “партнерських” 
відносин у сфері капіталістичного виробництва ніколи не 

існувало, оскільки боротьба між працею і капіталом завжди 

була характерною рисою ринкової економіки, теорії та 
практики “вільного підприємництва”. Через це профспілки у 

країнах ліберально-демократичного капіталізму періодично 
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звертаються до компромісів із роботодавцями на 

взаємовигідних умовах, а в країнах соціально-демократичного 

капіталізму – до страйків або загроз їх застосування для 
виявлення силового тиску на господарську владу. Після 

переходу до неоліберальної економіки і неофордистських 

методів нагромадження капіталу, а також демонтажу 
соціалізму в країнах Східної Європи та СРСР, господарська 

влада взяла курс на здійснення “соціального реваншу”, що 
значною мірою обмежувало можливості соціального 

партнерства. 

Аналізуючи феномен “соціального партнерства”, варто 
підкреслити, що незважаючи на те що сумісні дії адміністрацій 

і трудящих у справі постійного поліпшення організації 

виробництва, а також співробітництво трудящих і підприємців 
у підготовці та застосуванні заходів соціального й 

економічного плану тлумачаться у Філадельфійській 

декларації як одне з головних завдань МОП, ні в її конвенціях, 
ні в її рекомендаціях поняття “соціальне партнерство” ніколи 

не вживалось і не вживається. Відсутнє це поняття і в 

конвенції № 144 (1976 р.) про трьохсторонні консультації для 
сприяння застосуванню трудових норм, і в рекомендаціях 

МОП №94 (1952 р.) щодо консультації та співпраці 
підприємців із трудящими на рівні підприємства, і в 

рекомендаціях МОП № 119 (1960 р.) щодо консультацій і 

співпраці між державними владними структурами та 
організаціями підприємців і трудящими у галузевому та 

національному масштабі. 

У зведенні конвенцій і рекомендацій МОП – 
Міжнародному кодексі праці – і Європейській соціальній 

хартії (1996 р.) також відсутні згадування про соціальне 

партнерство як правову норму регулювання трудових 
відносин. Останнім часом у публікаціях МОП, у доповненні до 

термінів “двосторонні” та “тристоронні” консультації, 
використовується лише поняття “соціальний діалог”, тобто 

переговори між двома і більше учасниками трудових відносин 

з питань заробітної плати та інших умов праці. 
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У світовій капіталістичній практиці немає прецедентів 

прийняття законів про соціальне партнерство. Квінтесенція 

робітничої політики сучасної капіталістичної держави 
зводиться до того, щоб не втручатись у відносини між 

підприємцями та профспілками або іншими об’єднаннями 

найманих працівників за винятком економічних криз чи 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із проведенням страйків, 

які створюють загрозу нормальному функціонуванню держави 
або її регіонів, а також життєво важливих суспільних служб. 

Термін “соціальне партнерство” було введено в обіг у 

більшості розвинених країн після створення відповідних 
соціологічних та католицьких концепцій, спрямованих на 

пошук шляхів переходу від “конфліктного суперництва” до 

“конфліктної співпраці” у межах “соціально орієнтованої 
економіки” та “держави благоденства”. Ці концепції мали 

певну розповсюдженість у західних країнах соціал-

демократичного капіталізму, але у більшості випадків не 
виправдали очікуваних від них надій у досягненні 

“соціального миру у промисловості” та підвищенні рівня 

життя й інших умов праці найманої робочої сили. 
Із переходом до неолібералізму в умовах глобалізації 

економічної діяльності, що завершився крахом “соціально 
орієнтованої економіки” та “держави загального 

благоденства”, у більшості західних країн відносини між 

працею і капіталом загострились, і практика “соціального 
партнерства” пішла на спад. Падіння життєвого рівня 

трудящих у більшості колишніх як соціал-демократичних, так 

і ліберально-демократичних країн призвело до відродження 
традиційних форм класової боротьби і появи нових соціальних 

альтернативних рухів (НСАР). 

НСАР вбачають вихід із сучасної цивілізаційної кризи у 
переході до демократичного соціалізму, в якому економічний 

простір капіталістичних інтересів у межах більш гуманної 
ринкової економіки буде обмежений владою трудящих. Вони 

спрямовують головні зусилля своєї критики і тактики “прямих 

дій” проти потогінної системи ТНК і “тріади” неоліберального 
ринкового фундаменталізму – Всесвітнього банку, 
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Міжнародного валютного фонду і Всесвітньої торгової 

організації. Нещодавні масові виступи профспілок і НСАР 

проти цієї “тріади” у Сіетлі, Вашингтоні та Празі свідчать про 
поширення конфронтації між працею і капіталом та звуженні 

поля “соціального партнерства” між ними. 

Беручи до уваги соціально-економічні наслідки 
глобалізації світової економіки на зламі століть, сучасна 

концепція міжнародного регулювання праці, що відома, 
відповідно до термінології МОП, під назвою “трипартизму”, 

потребує удосконалення згідно з вимогами часу. Як уже було 

зазначено, принцип “трипартизму” у структурі МОП базується 
на тому, що в роботі останньої беруть участь на рівних 

представники трьох сторін трудових відносин: урядів, 

підприємців та трудящих. У зв’язку із цим передбачається, що 
всі ці групи, які висловлюють різні інтереси і мають рівні 

права, справляють однаковий вплив на зміст рішень, що 

приймає МОП, щодо питань трудових відносин, що має бути 
прикладом для функціонування механізмів “трипартизму” на 

національному рівні у країнах-членах МОП. У дійсності і в 

нормотворчому процесі на міжнародному рівні, і в 
регулюванні соціально-трудових відносин у державах-членах 

МОП визначну роль передусім відіграють дві найбільш 
реальні сили – представники капіталістичних урядів і 

приватних підприємців. Як правило, саме вони відбивають 

інтереси капіталу і володіють найбільшою силою порівняно із 
представниками трудящих. З іншого боку, як у міжнародних, 

так і в національних рамках представники трудящих в особі 

профспілок нерідко вступають у суперечки один з одним, що 
не сприяє у кінцевому підсумку просуванню інтересів 

робітничого руху. 

Який же вигляд має сучасна вітчизняна система 
“трипартизму” в Україні в цілому й у Донецькій області 

зокрема? 
За даними моніторингового дослідження Інституту 

соціології НАН України, рівень довіри громадян до 

1) профспілок, колег по роботі (співпрацівників); 
2) роботодавців (заводських адміністрацій, підприємців); 
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3) різних за функціональним змістом та рівнем державних 

владних та судових органів у 2004 р. виявився таким. 

Цілком та переважно довіряють профспілкам 17,1% 
опитаних (2,8 + 14,3); колегам, співпрацівникам – 47,1% (7,2 + 

39,9). 

Цілком та переважно довіряють керівникам великих 
державних підприємств (за даними 2001 р.) 12,9% (2,3 + 10,6), 

підприємцям – 15% (2,1 + 12,9). 
Цілком та переважно довіряють місцевим органам влади 

16,6% (1,8 + 14,8), уряду України – 11,2% (1,6 + 9,6), Верховній 

Раді – 9,1% (1,2 + 7,9), судам – 15,6% (3,1 + 12,5). 
З аналізу наведених даних кидаються у вічі деякі 

залежності. По-перше, в усіх випадках цілковита довіра 

опитаних до тих чи інших їх контрагентів поступається місцем 
переважній, або частковій довірі. Така картина не випадкова і 

свідчить про стан невизначеності й неусталеності масової 

свідомості громадян за умов невизначеності напряму змін, які 
відбуваються у суспільстві й породжують соціальну аномію 

передусім у сфері економічної діяльності. По-друге, рівень 

довіри в цілому не можна визначити як такий, що свідчив би 
про нормальний стан суспільства й людських взаємин. Це 

симптом того, що суспільство продовжує перебувати у 
кризовому стані і що за таких умов інститут “трипартизму” не 

здатний виконувати належним чином свої регулятивні функції. 

По-третє, бачимо картину “ефекту соціальної відстані”: чим 
“ближче” до тих чи інших соціально-професійних груп 

населення ті чи інші оточуючі їх осередки, угрупування, 

інститути, тим більше до них довіри і, навпаки, чим вони 
“дальше”, тим менше такої довіри. Найвищий рівень довіри 

опитаних – до їх товаришів по роботі (47,1%), найнижчий 

рівень – до відчужених і “далеких” від них інститутів, таких як 
Верховна Рада (9,1%), уряд України (11,2%). Середнє місце 

займають профспілки (17,1%), підприємці (15%), судові 
органи (15,6%), місцеві органи влади (16,6%) та керівники 

підприємств (близько 13%). По-четверте, серед формальних 

(офіційних) організацій, покликаних турбуватись про інтереси 
людей праці та захищати їх права, найбільше визнання 
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отримали місцеві органи влади (16,6%) та суди (15,6%). Окрім 

доступної для апелюючих до органів влади “соціальної 

відстані” (місцеві органи влади), тут спрацьовує ще й механізм 
“об’єктивного” судійства, оскільки, як свідчить практика, 

народні суди здебільше вирішують апеляційні справи на 

користь позивачів у наслідок прозорості й очевидності 
законних підстав їх вимог (уже інша справа, як швидко й чи 

адекватно прореагують відповідачі на рішення суддів!). 
У цілому наведена картина засвідчує значний розрив між 

довірою громадян до свого ближчого соціального оточення та 

їх довірою до суспільної макросистеми, яку уособлюють 
центральні органи влади. Опосередковано це свідчить про те, 

що найбільш слабкою ланкою “трипартизму” є саме державна 

ланка, яка покликана виконувати арбітражну функцію (хоча 
часто виступає у ролі роботодавця) у зіткненні інтересів людей 

найманої праці та роботодавців. Скоріше, очевидно, проблеми 

такого зіткнення інтересів (проблема заборгованості із 
заробітної плати та виплати усіляких пільг, проблема 

безробіття, проблеми техніки безпеки тощо) вирішуються 

самочинно, на рівні “партнерських відносин”, аніж за участю 
безпристрасних арбітрів, тобто на рівні “трипартизму”. 

Багатий історичний досвід західних країн із вирішення 
проблем урегулювання матеріальних інтересів найманих 

працівників і роботодавців (власників) за допомогою 

посередницької діяльності державних органів засвідчив 
принаймні дві важливі обставини. Перша: капіталістична 

держава насамперед слугує інтересам великого капіталу, 

приватновласницьким інтересам, і лише тоді, коли 
розбалансованість інтересів загрожує суспільству 

потрясіннями або затяжною кризою, вона змушена вдаватись 

до компромісного вирішення питань і наполягати на 
поступках із боку великого капіталу. Друга: система 

“трипартизму” виконує своє призначення збалансування 
інтересів сторін оптимальним чином лише тоді, коли контр-

агенти активно протидіють один одному, а не тоді, коли якась 

із сторін вдається до “класового миру” і “співробітництва”. 
Останнє може статись у разі, коли наймані робітники взмозі 
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створити організований і потужний протестний опір і 

усвідомити собі, що саме завдяки цьому опору належним і 

реальним чином вони здатні відстояти свої права та інтереси, а 
капіталісти (господарі, власники) у свою чергу здатні 

усвідомити, що їх поступки найманим працівникам більш 

економічно вигідні, ніж груба й егоїстична непоступливість. 
Таким чином, “соціальне партнерство” – це не рожева ідилія 

замирення й затухання класових конфліктів, а у кращому разі 
– усвідомлена необхідність взаємних поступок та компромісів 

із метою досягнення взаємної вигоди. І саме тоді, коли на 

шляху до становлення “балансу сил” виникають перетини і 
конфлікти, держава й бере на себе (покликана й змушена 

брати) функцію арбітра, а не тоді, коли її владна верхівка 

раптом пройметься почуттям справедливості й жалю до 
пригнічених і обкрадених. Створюючи вітчизняні закони з 

питань регулювання соціально-трудових відносин за нових, 

ринкових умов в Україні, варто одночасно дбати і про те, щоб, 
по-перше, створювати реальні механізми їх реалізації у 

вигляді практично діючих, а не декларованих організацій, 

інститутів, громадської думки, по-друге, прагнути до того, 
щоб таких механізмів було якомога більше на всіх їх рівнях, і 

по-третє, усіляко сприяти появі демократичних норм та 
цінностей, соціально-психологічної атмосфери у суспільстві, 

яка б визнавала законність і прийнятність (демократичність) 

протестної поведінки громадян. 
Щодо соціального середовища в цілому і робітничого 

зокрема, то у Донецькій області не сформувались стереотипи 

прийнятності, демократичні норми і культура протестної 
поведінки. Схоже, що у масової свідомості працюючих 

домінують латентні (приховані) протестні настрої. Протестні 

дії супроводжуються значним організаційним началом із боку 
профспілок, які не завжди йдуть проти інтересів роботодавців. 

Оцінюючи стан конфліктної напруженості на промислових 
підприємствах Донецької області, працівники визнали її 

передусім такою, що має “прихований характер” (28%). У разі 

виникнення конфліктів 31% опитаних намагаються запобігти у 
них участі і 10% вступають у конфлікт лише тоді, коли він не 
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загрожує їм негативними наслідками. Але головне полягає 

навіть не в цьому. У свідомості опитаних протестна поведінка 

здебільше оцінюється як щось негативне й аномальне: так, 
ідентифікуючи свою поведінку з протестною (20%), лише 6% 

опитаних вважають її еталонною (нормативною, прийнятною). 

Стереотипи таких настроїв і позицій не долаються водночас. 
Тут потрібна тривала “школа” класової боротьби, практичний 

досвід і солідаризованість, як це мало і має місце у 
цивілізованих країнах Заходу. 

Двосторонність у вирішенні проблем соціально-трудових 

відносин передує системі трипартизму, ефективний прояв якої 
стає можливим лише за паритету потужного протистояння 

найманої праці та капіталу. Тому не слід покладатись на 

визначальну, “підсумкову” роль державних важелів, які 
подібно античним deus ex machinae з легкістю і враз 

вирішують усі проблеми. У доповіді Генерального директора 

Міжнародної конференції праці на 81 її сесії (1994 р.) 
зазначалося: “…Хоча тристоронні відносини самі по собі і є 

вельми цінним інститутом, вони також вимірюються аршином 

ефективності. Тристоронність має притаманні їй позитивні 
властивості. Дійсно демократичне суспільство не може 

функціонувати, якщо виявляються відсутніми групи 
посередників, численні й активні. Воно припускає також 

принцип допомоги та доповнення, що передбачає наявність 

влади в руках у соціальних партнерів, які ближче за інших 
мають відношення до проблем та обізнані у їх особливостях. 

Дивовижним, крім того, є той факт, що перші удари по 

демократії націлені як правило на позбавлення цих груп 
посередників можливості висловлювати свої думки і 

застосовувати дії, навіть перш ніж буде поставлено питання 

про доцільність їх існування” [57, с. 26]. 
Система “трипартизму” у Донецькій області, як і в 

Україні в цілому, на стадії становлення та розвитку. Посилити 
цей процес можливо на основі інституційно-еволюційного 

характеру формування цієї системи, її складових, поширюючи 

й удосконалюючи на місцевому, локальному рівні 
демократичні організації та осередки. 
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5.2. Оцінка потреб і можливостей регулювання  

конфліктних відносин 
 

На сучасному етапі розвитку соціально-трудових 

відносин в Україні прагнення до соціального партнерства 
обумовлено потребою досягнення взаємних домовленостей, 

визнання розбіжностей основних соціально-економічних 

інтересів сторін (роботодавців, найманих працівників, 
держави) і права кожної з них відстоювати свої позиції. 

Основна мета соціального партнерства на макро-, мезо- та 
мікрорівнях – попередження соціально-трудової 

конфліктності, а в разі виникнення – забезпечення 

цивілізованих шляхів її розв’язання. Відстоювати права 
працівників промисловості та захищати їх соціально-

економічні та трудові інтереси покликані профспілки. У разі 

виникнення і принципового ігнорування конфліктів між 
адміністрацією підприємства, його власником і профспілкою 

функцію арбітражу, розв’язання суперечностей між сторонами 

беруть на себе різні державні владні структури: Національна 
тристороння соціально-економічна рада, Національна служба 

посередництва та примирення, її регіональні відділення, судові 

органи тощо. Виникає класична система “трипартизму”: 
власник, інтереси якого репрезентує адміністрація фірми 

(підприємства), найманий працівник, інтереси якого 
репрезентує профспілка, держава як арбітр, що покликана 

регулювати соціально-трудові відносини, сприяти консенсусу 

сторін на правовій основі.  
Результати регіонального соціологічного дослідження 

виявили, що на промисловому виробництві Донецької області 

система соціально-трудових відносин на виробничому рівні не 
знімає конфліктний потенціал. Має місце соціальна 

напруженість, яка є проявом несумісності інтересів одних 

суб’єктів виробничої та управлінської діяльності 
(роботодавців, власників в особі керівництва, адміністрації 

підприємства) з інтересами інших (наймані працівники). 
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Так, за результатами регіонального соціологічного 

дослідження на промислових підприємствах Донецької області 

конфліктна напруженість має високі показники (59%), її 
характерними ознаками є прихованість (28%) і відкрите 

загострення (24%). Позитивні показники безконфліктного 

співіснування і стабільності у відносинах між найманими 
працівниками та адміністрацією більш ніж вдвічі менші 

(19+8=27%). 

Конфліктна напруженість на Вашому підприємстві (у %): 

взагалі не має місця 19 
існує і час від часу загострюється 24 

існує, але поступово знижується 8 
існує і залишається на одному рівні 7 

існує, але носить прихований характер 28 

Отже, характер взаємодії між основними суб’єктами 
соціально-трудових відносин на промислових підприємствах 

Донецької області носить достатньо напружений характер. Це 
підтверджують оцінки працюючих. Найбільш гострі 

конфліктні відносини серед робочих та дирекції (табл. 5.1). 
 

Таблиця 5.1. Характеристика суб’єктів конфліктних відносин  
на промислових підприємствах Донецької області, % 

Між якими категоріями працівників у першу чергу виникають конфлікти? 

Серед робочих 11 Між дирекцією та власниками 
підприємства 

2 
Серед ІТП, службовців 6 

Серед керівних осіб 2 Між акціонерами та Правлінням 
акціонерного товариства 

1 
Між робочими та дирекцією 40 

Між службовцями та  
дирекцією 

6 
Між керівництвом ланки та  
робочими  

18 

Між дирекцією та 
профспілкою 

4 
Конфліктів немає 10 

Важко відповісти 22 
 

На промислових підприємствах Донецької області 

достатньо розповсюдженими є конфлікти інтересів із 

“вертикальним” вектором спрямованості: робочі – дирекція 
(40%), керівництво ланки – робочі (18%). Хоча певною мірою 

існує напруженість і в “горизонтальному” напрямку: серед 
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робочих – по 11%. Тільки десята частина опитаних засвідчили, 

що на їх підприємствах конфлікти – явище випадкове. 

Ресурсний потенціал суб’єктів конфліктів є важливим 
показником перспективності та результативності будь-якого 

соціального конфлікту. Сучасні дослідники визначають силу 

сторін, які беруть участь у конфлікті не тільки в питанні 
здатності кожної з них завдати шкоди протиборній стороні, а й 

за здатністю та готовністю налагодити співробітництво, яке б 
задовольняло інтересам конфліктуючих сторін. Сила суб’єктів 

конфлікту визначається за можливостями використовувати на 

своїй стороні офіційні органи влади, а також за рівнем 
загальної та правової культури, що сприяє як вибору стратегії 

поведінки у конфлікті, так і вирішенню проблеми, покладеної 

в основу конфліктної ситуації [46, с. 54-55]. У зв’язку з тим, 
що на промислових підприємствах Донецької області 

загострюються “вертикальні” конфлікти, то суб’єкти 

конфліктних відносин мають різний ресурсний потенціал, 
тому у складних трансформаційних умовах, які 

супроводжуються закриттям промислових підприємств, 

реструктуризацією вугільної галузі, автоматично зростають 
соціальні ризики і спрацьовують ринкові механізми впливу на 

людину, що позначається на її мисленні, на стратегіях 
поведінки. Тому відкрита конфліктність стає відверто 

небезпечною стратегією для працюючих.  

Визначення суб’єктів соціально-трудових конфліктів на 
підприємствах основних галузей виробництва Донецької 

області відіграє значну роль у з’ясуванні характеру та 

спрямованості можливих соціально-трудових конфліктів на 
виробничому рівні (табл. 5.2). 

 
Таблиця 5.2. Характеристика суб’єктів конфліктних відносин  

залежно від галузевої специфіки підприємств, % 

Між ким у першу чергу виникають  
конфлікти на підприємстві? 

Видо-
бувна 

Металур
гійна 

Машино-
будівна 

Хімічна 

Серед робочих 11 11 15 4 

Серед ІТП, службовців 5 8 7 12 

Серед керівних осіб 2 1 2 6 

Між робочими та дирекцією 47 46 25 38 
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Між службовцями та дирекцією 6 5 5 3 

Між дирекцією та профспілкою 7 2 1 - 

Між дирекцією та власниками 
підприємства 

1 7 2 6 

Між акціонерами та Правлінням 
акціонерного товариства 

- 1 1 2 

Між керівництвом ланки та робочими 17 24 19 13 

Конфліктів немає 6 10 16 10 

Важко відповісти 22 16 25 18 

 

На підприємствах різних галузей промислового 

виробництва Донецької області суб’єкти конфліктів майже 
збігаються. Так, основними суб’єктами конфліктних відносин 

на всіх галузях, які підлягали соціологічному обстеженню, 

виступають робочі та дирекція (25-47%), керівництво ланки та 
робочі (3-24%). Це свідчить про “вертикальну” спрямованість 

конфліктів на виробничому рівні. Максимально вони 

загострені на підприємствах вуглевидобувної та металургійної 
галузей виробництва (46-47%). Вуглевидобувна галузь на фоні 

інших виділяється гостротою конфліктних відносин між 

керівництвом та профспілкою. Конфлікти між керівництвом 
ланки та робочими максимальними є на підприємствах 

металургійної та машинобудівної галузей (19-24%). Третя 
група, яка є пріоритетною серед суб’єктів конфліктів на 

виробництві, вказує на “горизонтальну” спрямованість 

конфліктних відносин на виробничому рівні. Максимальні 
показники таких конфліктів, на підприємствах 

машинобудівної галузі – 15%. Мінімальні – у хімічній, бо тут 

конфлікти загострюються скоріше серед службовців 
(інженерно-технічних працівників – ІТП) – 12%, ніж серед 

робочих (4%).  

Соціально-економічне становище підприємства, а також 
його форма власності певним чином впливають на характер 

домінуючих відносин на виробничому рівні. Результати 

регіонального соціологічного дослідження розкривають ці 
залежності. 

Серед опитаних майже половина представників 
державних відкритих акціонерних товариств (ДВАТ), 40,3% – 
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акціонерних товариств відкритого типу, 8,7% – товариств 

закритого типу, 3,4% – приватних підприємств. 

До основних факторів, що визначають ефективність 
системи соціального захисту працівників і знижують 

соціальну напруженість на підприємстві, можна віднести його 

матеріально-технічний і економічний стан. За результатами 
опитування найчастіше значне його погіршення 

спостерігається на ДВАТ, при цьому більшість працівників 
вказують на значне погіршення (табл. 5.3). 

 
Таблиця 5.3. Оцінка змін соціально-економічного становища  

підприємства за останній рік, % 

Види 
підприємс

тв 

Соціально-економічне становище підприємства 

Усього 
Погіршилось Поліпшилось Не 

змінило
сь 

Важко 
відповісти значно трохи значно трохи 

Приватне 1,7 3,7 2,6 2 6,4 3,9 3,4 

ЗАТ 5,2 12,6 10,6 9,1 4 6,5 8,7 

ВАТ 38,7 43,5 37,7 53,5 30,2 54,6 40,3 

ДВАТ 54,3 40,2 49,1 35,4 59,4 35,1 47,5 

 

Таким чином, економічний стан не залежить від 

організаційно-правової форми підприємства і не однозначно 

оцінюється його працівниками. 
Результати регіонального дослідження виявили, що 

доходи зайнятих у приватному секторі більш високі порівняно 

з державним сектором. Однак більш високий рівень оплати 
праці на приватних підприємствах частково компенсує ризик, 

що пов’язаний з ослабленням соціальних гарантій: зайнятості, 
соціального обслуговування порівняно із ситуацією на 

державних підприємствах. Ризик пов’язаний ще й із тим, що 

виплата значної частки заробітних плат носить незаконний 
тіньовий характер. Високі ставки прибуткового податку, а 

також відрахувань у соціальні позабюджетні фонди створили в 

середовищі роботодавців-власників, керівників підприємства 
стимули до укриття всієї чи частини виплачуваних доходів до 

безподаткової їх виплати. Таким чином, законний заробіток 

перетворився на незаконну винагороду, що не враховується ні 
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при нарахуванні пенсії, ні при оплаті лікарняних, ні при 

випадках виробничого травматизму з різними наслідками. 

Із цих причин робітників підприємств усіх форм 
власності більш за все і майже однаковою мірою хвилює 

вирішення на їх підприємстві питань стосовно оплати праці. 

Ця проблема непокоїть 85,6% зайнятих на ВАТ, 87,9% 
робітників ДВАТ, 92,5% – працюючих на приватних 

підприємствах та 93,1% – на ЗАТ (табл. 5.4). 
 

Таблиця 5.4. Пріоритетність соціальних проблем на підприємстві  
залежно від форм власності, % 

У вирішенні яких проблем  
Ви зацікавлені в першу чергу? 

Види підприємств за формами власності 

Приватне ЗАТ ВАТ ДВАТ Усього 

Гарантій зайнятості 35 56,9 35,8 18,9 29,6 

Умов та охорони праці 35 23,5 20,8 45 33 

Санітарно-побутового  
обслуговування  

7,5 2,9 7,8 8,5 7,7 

Оплати праці 92,5 93,1 85,6 88 87,6 

Режиму праці та відпочинку 15 12,8 19,5 18,9 18,5 

Відшкодування шкоди  
постраждалим на виробництві 

5 2,9 6,1 23,4 14 

Медобслуговування 15 25,5 19,7 11,9 16,3 

Можливостей відпочинку 25 9,8 15,3 12,4 13,8 

Житлових проблем - 10,8 14,2 7 10 

Транспортного обслуговування 10 - 7,6 8,3 7,4 

Усіх одночасно - - 0,2 - 0,1 

Важко відповісти - 2 2,5 1,3 1,8 

Технічного переозброєння - - - 0,2 0,1 
 

Представників усіх статусних груп більш за все турбують 
проблеми оплати праці, умов та охорони здоров’я, гарантій 
зайнятості. Однак кожна група має свої особливості. Так, усі 
100% службовців без вищої освіти зацікавлені у вирішені 
проблеми оплати праці, а також умов та охорони праці 
(табл. 5.5). Половина представників цієї групи занепокоєні не 
забезпеченістю житлом. Більш ніж половину (68,4%) 
працівників державних підприємств також хвилює проблема 
оплати праці, а також умов та охорони праці – 26,32%. На 
третьому за значущістю місці для них є проблема 
відшкодування шкоди за втрачене здоров’я (21,05%) і тільки 
потім – гарантій зайнятості (15,79%). 
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Таблиця 5.5. Оцінка пріоритетності соціальних проблем на  
підприємстві залежно від статусу опитаних, % 

У розв’язанні яких 
соціальних 
проблем на 

підприємстві Ви 
зацікавлені у 
першу чергу? 

Статусні групи 

Спів-
власник 

Найманий 
робітник, 
який має 
неголосу-
ючі акції 

Наймани
й 

робітник, 
який не 

має акцій 

Робітник 
державног

о 
підприємс

тва 

Службо-
вець без 
вищої 
освіти 

Усьог
о 

Гарантій  
зайнятості 

37,9 32,8 28,1 15,8 - 29,6 

Умов та  
охорони праці 

22,1 21,6 36,4 26,3 100 33 

Санітарно-побуто-
вого 
обслуговування  

7,6 5,6 8,2 - - 7,7 

Оплати праці 81,4 91,2 88,5 68,4 100 87,6 
Режиму праці  
та відпочинку 

15,9 19,2 19 10,5 - 18,5 

Відшкодування 
шкоди за втрачене 
здоров’я  

6,2 2,4 16,8 21,1 - 14 

Медобслуговуван
ня 

24,8 17,6 15,1 - - 16,3 

Можливостей 
відпочинку 

14,5 14,4 13,8 5,3 - 13,8 

Житлових  
проблем 

9 15,2 9,3 10,5 50 10 

Транспортного 
обслуговування 

9 4,8 7,4 10,5 - 7,4 

Усіх одночасно - - 0,1 - - 0,1 
Важко відповісти 4,8 - 1,5 5,3 - 1,8 

 

Відповідаючи на питання анкети: “На підприємстві якої 

форми власності Ви хотіли би працювати?” майже половина 
респондентів (47,4%) відповіли, що на державному. З них 

79,8% найманих працівників, які не мають акцій, 9,4% – 

наймані працівники, які мають неголосуючі акції, 8,5% – 
співвласники, 2,2 – робітники державних підприємств, 0,2% – 

службовці без вищої освіти.  

Перевагу приватній формі власності віддають 15,8% 
респондентів, колективній – 14,4%, спільній з іноземними 

фірмами – 7,4%. Інтерес становить той факт, що тільки троє з 

опитаних (0,3%) хотіли би мати свій бізнес та працювати 
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самостійно. Це можна пояснити особливістю українського 

економічного менталітету. Монополія держави на засоби та 

продукти виробництва, яка тривала довгий час у нашій країні, 
сформувала патерналістські сподівання на державу як 

основний соціальний інститут, що несе відповідальність, 

забезпечує і захищає людину. Тому патерналістський тип 
соціально-трудових відносин, особливо властивий економіці 

нашого регіону, виховав у людини праці нездатність активно 
пристосовуватися до певних змін і перетворень. Проте сучасні 

соціально-економічні перетворення впливають і змінюють 

свідомість працівників. Однак нагромадження позитивних 
якостей, як, наприклад, усвідомлення своєї ролі та 

відповідальності як суб’єкта ринкових відносин, майже не 

відбулося. Саме тому масовий і рушійний суб’єкт соціально-
трудових відносин – наймані працівники часто – виступає в 

ролі жертви трансформаційних змін і перетворень. Таку 

позицію підтверджують результати проведених регіональних 
досліджень. 

У разі виникнення соціально-трудових конфліктів, коли 

має місце ущемлення соціальних прав та інтересів працюючих, 
більшість робітників промислових підприємств Донецької 

області висловили свою готовність конфліктувати в разі 
гострої несправедливості (34-45%), хоча через визначені вище 

чинники висока кількість працюючих обирають застережливі 

поведінкові стратегії та намагаються запобігти участі у будь-
яких конфліктних ситуаціях (табл. 5.6). 

Максимальні показники відсутності конфліктної 

напруженості спостерігаються на підприємствах 
машинобудівної галузі (31%). Саме в цій галузі – мінімальні 

показники внутрішньої соціально-трудової конфліктності 

(8%). Хоча 29% респондентів вважають, що конфліктна 
напруженість існує і носить прихований характер, проте 

загальні результати дають підстави стверджувати, що на 
підприємствах машинобудівної галузі найбільш розвинені 

стабільні конструктивні відносини між найманими 

працівниками і адміністрацією, ніж на підприємствах інших 
галузей. Найбільша кількість тих, кому важко було відповісти 



 

 233 

на це питання – представники машинобудівної галузі – 21%, 

що свідчить про застережливість і обережність при відповідях 

на питання анкети. 
 

Таблиця 5.6. Можливі стратегії дій робітників промислових  
підприємств у разі виникнення конфліктів, % 

У разі виникнення конфліктів Ви… 
Україна 

1999 

Донецька 
область 

1999 

Донецька 
область 

2002 

Намагаєтесь запобігти участі у конфліктах 31,2 37,4 31 

Вступаєте у конфлікт лише тоді, коли він  
не несе у собі загрози 

9,6 7,8 10 

Вступаєте у конфлікт на боці тих, хто більше 
має шансів на перемогу 

1,3 1,8 2 

Вступаєте у конфлікт тоді, коли відчуваєте  
несправедливість 

33,8 37,9 45 

Намагаєтесь загасити конфлікт незалежно  
від його характеру і спрямованості 

20,2 23,3 19 

Прагнете вийти переможцем із конфлікту,  
якщо вважаєте себе такими, що мають рацію 

9 11 11 

Важко відповісти 9,7 5 6 
 

Отже, наймані працівники, офіційним представницьким 
органом яких є профспілки, схильні до конструктивних 

договірних відносин. На сьогодні профспілки є найбільш 
інституційно структурованою ланкою в системі соціального 

партнерства, вони репрезентують представництво від 

найманих працівників на національному, галузевому, 
регіональному та виробничому рівнях. Результати 

соціологічних обстежень із “Базової захищеності населення 

України” розкривають ступінь довіри та ефективність 
діяльності профспілок, які покликані захищати трудові й 

соціально-економічні права та інтереси працюючих. За 

оцінками опитаних, у Донецькій області простежується 
зростання довіри до профспілок через високий рівень 

охоплення працюючих регіону членством у професійних 
спілках. Свою належність до профспілок по Донецькій області 

визначили більша кількість опитаних, ніж по Україні, що 

пояснюється зосередженістю багатьох промислових 
підприємств на території області, високим ступенем 
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залученості працюючих до цієї організації, історичними 

традиціями та значним досвідом роботи галузевих й обласних 

профспілок у Донецькому регіоні (табл. 5.7). 
 

Таблиця 5.7. Характеристика належності до профспілок  
у Донецькій області та Україні серед опитаних  
у 2002-2004 рр., % до опитаних 

Чи належите Ви до профспілок? 
Так 

2002 2003 2004 

Донецька область 57 58 63 

Україна 52 50 50 
 

Ефективність діяльності профспілок оцінюється через 
ставлення населення до цих організацій. Оцінки респондентів 

указують на позитивні тенденції навіть при суперечливості 
процесів, які відбуваються на сучасному етапі у 

профспілковому русі. Показовим залишається факт 

поступового зниження показників негативного ставлення до 
профспілкових організацій та визначає певне зростання довіри 

до цієї громадської організації з боку населення в цілому. 

Різниця ставлення опитаних Донецької області та України 
полягає в позитивнішому ставленні та більшій довірі до 

профспілок серед працюючих у Донецькому регіоні, ніж 

працюючих у межах країни (табл. 5.8). 
 

Таблиця 5.8. Оцінка ставлення до профспілок у Донецькій області  
та Україні у 2002-2004 рр., % до опитаних 

Яке Ваше загальне  
ставлення до профспілок? 

Позитивне Негативне Не відповіли 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Донецька область 53 45 53 20 18 16 27 37 31 

Україна 44 42 46 22 23 20 34 36 34 

Захист інтересів працівників, на думку опитаних, 
найкраще здійснюють профспілки на рівні підприємства. Цей 

показник слід вважати суб’єктивним, адже інші рівні 

організації профспілок працівникам підприємств, організацій 
оцінити просто важко через недостатню обізнаність щодо їх 

діяльності. Проте спостерігається стабілізація довіри до 

профспілки на виробничому рівні, що свідчить про певну 
реалізованість основної функції профспілок – захищати 

соціально-економічні та трудові права, гарантії та інтереси 
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працюючих. Позитивна динаміка і в Донецькій області, і в 

Україні протягом 2002, 2003, 2004 рр. виявилася в оцінках 

діяльності профспілок галузевого рівня, а також у 
поступовому зниженні негативних оцінок, що “жоден рівень 

не захищає” (табл. 5.9). 
 

Таблиця 5.9. Розподіл оцінок щодо ефективності захисту інтересів  
робітників залежно від рівня організації профспілок  
за 2002-2004 рр. у Донецькій області та Україні,  
% до зайнятих 

Який рівень організації профспілок,  
на Вашу думку, у даний час найкраще  

захищає інтереси робітників? 

Донецька область Україна 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Національний  1,9 1,8 3 2 2 2,6 

Територіальний  2,4 2 2 1,4 2 2,5 

Галузевий  10,4 9,4 13 7,2 7 8,1 

Профспілкова організація на підприємстві 33,2 27,3 30 27 26 28,2 

Інший 0,2 0,5 1 1 0,4 0,6 

Жоден не захищає 22,2 21,8 18 26,3 26 23,1 

Не знаю 29,6 37,1 32 35 37 25 
 

Більш детально розкривають функціонування інституту із 
захисту прав працюючих на виробничому рівні результати 
регіонального соціологічного дослідження. На польовому 
етапі збору соціологічної інформації на промислових 
підприємствах Донецької області було виявлено, що в тих 
районах, де має місце масове закриття підприємств (вугільних 
шахт) і ситуація із вакансіями робочих місць практично 
нульова, говорити про рівноцінне протистояння неможливо. 
Кожен найманий працівник намагається за будь-яку ціну 
утриматися на своєму робочому місці, і тих, хто активізує 
невдоволення серед працюючих без перепон звільнюють, адже 
на одне робоче місце чимало претендентів. Санкціоновані 
страйки в основному проводяться в разі довготривалої 
невиплати заробітної плати і звернені вони не до дирекції 
підприємства, а до державних органів виконавчої влади, від 
яких залежить вирішення цього питання. У ході проведення 
дослідження також виявлено гостру і достатньо 
розповсюджену проблему виробничого рівня – це низька 
компетентність голів профкомів із правових питань захисту 
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прав працюючих, процедури оформлення санкціонованого 
страйку та механізму переговорного процесу. Щоб ситуацію 
змінити на краще, у першу чергу необхідно підвищувати 
рівень правової компетентності представників тих органів на 
виробничому рівні, які представляють інтереси як найманих 
працівників, так і роботодавців, а також поширювати серед них 
інформацію про культуру і тактику партнерських відносин.  

Незбалансованість інтересів робітників підприємства з 
інтересами його керівництва обумовлює загальний фон 
конфліктогенності на підприємстві. Так, за результатами 
регіонального соціологічного дослідження з позицій найманих 
працівників, характер взаємоузгодженості соціальних 
інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин має такий 
вигляд (у %): 

інтереси збігаються повністю 9 
інтереси збігаються у більшості випадків 34 

інтереси збігаються тільки в окремих випадках 28 
інтереси практично не збігаються 17 
важко сказати 12 

Картина конкретна: якщо 43% визнають повний або 
переважний збіг інтересів, то 45% констатують фактичне 
протистояння інтересів або збіг лише в окремих випадках. 
Оцінки опитаних розподілилися приблизно 50 на 50, проте 
така ситуація вказує на достатньо високий стан конфліктності 
у відносинах між керівництвом промислових підприємств та 
працюючими. Відповіді респондентів на це питання дають 
підставу стверджувати, що конфліктогенний потенціал на 
підприємствах Донецької області достатньо високий, проте 
ситуація може поліпшитися при прагненні сторін до 
взаємоузгодженості інтересів один одного. 

Конструктивність взаємодії між роботодавцем та 
найманими працівниками як основними суб’єктами соціально-
трудових і партнерських відносин визначається характером 
взаємодії між ними та умовами й гарантіями волевиявлення 
працівників. Результати соціологічних обстежень із “Базової 
захищеності населення” розкривають позитивні зрушення в 
питанні взаємодії між роботодавцями та найманими 
працівниками і в Донецькій області, і в Україні. Так, у 2004 р. 
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працюючі зазначили певне зростання реалізації можливостей 
щодо висловлення свого невдоволення існуючими проблемами 
на рівні підприємства, організації. Сталу тенденцію до 
зниження протягом 2002, 2003, 2004 рр. мають показники 
відсутності такої можливості (45, 24, 20%) у Донецькій області 
та по Україні (42, 25, 21%). 

Проте в питанні збалансування соціальних інтересів між 

керівництвом та найманими працівниками як показника 
розвиненості демократичних партнерських відносин на 

виробничому рівні спостерігаються нестабільні хвилеподібні 

тенденції. Хоча майже половина опитаних висловили довіру 
до керівництва підприємством щодо піклування власними 

соціальними інтересами, проте нестійкі коливання оцінок 

вказують на нестабільність подібної довіри, на напружений 
характер подібних відносин, що негативно позначається на 

соціальній захищеності працюючих (табл. 5.10). 
 

Таблиця 5.10. Оцінка можливостей працівників висловлювати своє 
невдоволення роботодавцю та ступінь довіри  
до керівництва піклуватись про свої інтереси  
за 2002-2004 рр., % 

 

Так 

Донецька область Україна 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Чи надає Вам роботодавець можливість 
висловлювати своє невдоволення? 

55 54 58 58 54 61 

Чи довіряєте Ви керівництву піклуватися 
про свої інтереси? 

54 49 51 45 44 48 

 

Таким чином, простежується зростання позитивного 

ставлення до профспілок і в Донецькій області, і в Україні. 
Рівень виробничої демократії має тенденцію до розвиненості 

та зростання через реалізацію можливості висловлювати своє 

невдоволення до роботодавця. Потребує значної уваги 
скасування або пом’якшення причин, які обумовлюють 

зіткнення інтересів у взаємовідносинах між працюючими та 

роботодавцями. У цілому, хоча характер взаємодії між 
основними суб’єктами соціально-трудових відносин і носить 

напружений характер, простежуються позитивні тенденції 
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щодо реалізації можливостей їх регулювання у 

конструктивному руслі. 

 

5.3. Причини соціально-трудових конфліктів  

та протестної поведінки працівників  

промислових підприємств 
 

Оцінка потреб і можливостей регулювання соціально-
трудової конфліктності визначає можливості діагностики 

виникнення причин, які її обумовлюють, регулювання та 

прогнозування ситуації в регіоні щодо забезпечення 
політичної та соціальної стабільності. 

Результати соціологічних обстежень із “Базової 

захищеності населення”, проведених у 2002, 2003, 2004 рр., 
розкривають динаміку причин соціальної напруженості й 

фіксують поступове і стале зниження її гостроти, зменшення 

соціально-трудової конфліктності. У першу чергу це 
стосується правових та соціально-економічних питань – 

несвоєчасності виплат заробітної плати, оцінки й оплати праці, 
неповної зайнятості тощо. Ці показники вказують на 

поліпшення ситуації як у Донецькому регіоні, так і в Україні в 

цілому у зв’язку з поліпшенням і стабілізацією соціально-
економічного становища у країні та її регіонах протягом 2002-

2004 рр. (табл. 5.11). Однією з основних підстав позитивних 

тенденцій виступала надзвичайно сприятлива ситуація на 
зовнішніх товарних ринках, передусім на ринках 

металопродукції. 

Проте позитивні стабілізаційні процеси більшою мірою 
визначаються на макрорівні, ніж на регіональному. У 

Донецькій області в 2004 р. зафіксовано ускладнення ситуації 

щодо проблем забезпечення гарантій зайнятості – показник 
напруженості збільшився порівняно із 2003 р. на 4%. Досить 

складна ситуація залишається в питаннях забезпечення 
нормальних і безпечних умов та охорони праці на 

виробництві, а також при наданні працюючим пільг при їх 

звільненні в разі закриття підприємства, при виплатах 
відшкодування шкоди постраждалим на виробництві. Щодо 
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цих питань зафіксована негативна динаміка порівняно із 

2003 р. 
 

Таблиця 5.11. Оцінка причин недосконалості соціально-трудових  
відносин, які могли викликати протестну активність  
в Донецькій області та Україні у 2002-2004 рр.,  
% до працюючих 

Які причини викликають або можуть  
викликати протестну поведінку  

робітників Вашого підприємства? 

Донецька  
область 

Україна 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Несправедлива оцінка й оплата праці  
(розподіл доходу) 

37 33 29 53 41 31 

Заборгованість і несвоєчасна виплата  
зарплати 

49 42 41 65 56 37 

Велика різниця в оплаті праці робітників  
і керівництва підприємства 

12 14 8 22 13 11 

Довготривалі безоплатні відпустки або їх 
загроза з ініціативи адміністрації 

17 22 10 16 13 8 

Загроза звільнення, страх утратити роботу 15 14 18 25 18 14 

Невиконання положень колдоговору 15 9 11 18 11 9 

Заборгованість і несвоєчасна виплата  
відшкодування шкоди постраждалим  
на виробництві 

5 5 7 4 4 4 

Несприятливі умови та охорона праці 7 5 8 7 5 5 

Відсутність пільг і компенсацій при  
звільненні у разі закриття підприємства 

4 3 4 5 3 3 

Примусове скуповування адміністрацією 
акцій робітників 

1 2 1 2 2 1 

Низька інформованість про стан справ  
на підприємстві 

3 3 2 5 3 2 

Низький рівень участі робітників в 
управлінні виробництвом 

2 2 1 3 2 1 

Приховування керівництвом реального  
прибутку підприємства, його незаконне  
привласнення 

7 7 6 11 7 6 

Важко відповісти 15 12 13 16 16 11 
 

У сфері колдоговірного регулювання, за статистичними 
даними, у Донецькій області спостерігаються позитивні зміни: 

із 2002 р. збільшилася кількість підприємств, що перейшли на 

колдоговірну систему відносин, у свою чергу зростає кількість 
працівників, охоплених колдоговорами (рис. 5.1). 

Проте результати соціологічних обстежень зафіксували 

невдоволеність працюючих у Донецькій області якістю 
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виконання положеннями колдоговорів на виробничому рівні. 

В Україні, навпаки, процеси колдоговірного регулювання 

поширюються з позитивною якістю.  
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Рис. 5.1. Стан укладання колективних договорів  

у Донецькій області за 2000-2004 рр. 
 

Позитивна динаміка з виплат заборгованості із заробітної 

плати в Україні та Донецькій області відповідно позитивно 

впливає на зниження соціальної напруженості та протестної 
активності працюючих. Протягом останніх трьох років 

ситуація з виплатами заборгованості із заробітної плати 

поліпшилася (рис. 5.2). 
Поступове зниження заборгованості із заробітної плати 

поліпшує соціально-економічну ситуацію та зменшує рівень 
соціальної напруженості в Україні та Донецькому регіоні. У 

Донецькій області, яка була одним із найбільш соціально 

напружених регіонів до 2000 р., у 2002 р. та 2004 р. не було 
жодного офіційно зареєстрованого страйку, хоча із 2000 до 

2005 р. мали місце протестні акції соціально-економічної 

спрямованості на окремих підприємствах вуглевидобувної 
галузі, проте далеко не всі з них були офіційно 

зареєстрованими. Хоча заборгованість із виплат заробітної 

плати ще має місце, послідовність її погашення може звести на 
мінімум страйковий рух із цих причин серед робітників 
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промисловості, мінімізуючи гостроту соціально-трудових 

конфліктів у цій сфері. Спад страйкової активності із 

соціально-економічних проблем можна прогнозувати доти, 
доки сподівання на виплати заборгованості із заробітної плати 

працюючим будуть підкріплюватися реальними діями 

відповідних органів виконавчої влади. Станом на вересень 
2005 р. заборгованість із заробітної плати в Донецькій області 

дорівнювала 74 млн. 610 тис. грн., у тому числі заборгованість 
непромисловій групі становила 5 млн. 708 тис. грн., 

працівникам соціальної сфери – 3 млн. 392 тис. грн., іншим – 

7 млн. 580 тис. грн. Недостатньо коштів було направлено на 
погашення заборгованості у ДП “Селидіввугілля”, 

“Шахтарськантрацит”, “Донбасантрацит”, “Лисичанськ-

вугілля”, “Шахтопроходка”1. Тому на цих підприємствах 
Донецької області ситуація залишається напруженою. 
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Рис. 5.2. Динаміка заборгованості з виплат заробітної плати  

в Україні та Донецькій області за 1997-2005 рр., млн. грн. 
 

                                                   
1 Турманов В. Напоготові // Профспілки України. – 2005. – №5. – 

С. 36. 
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У цілому стан вуглевидобувних підприємств на території 

не тільки Донецької області, а й Донбасу в цілому залишається 

дуже складним через вплив чинників макро- та мезорівнів. 
Основними серед них є систематичне недофінансування 

заходів реструктуризації галузі в умовах обмежених ресурсів 

(1). Виплати з держбюджету на 2005 р. у частині фінансування 
вугільної галузі скоротилися порівняно із 2004 р. на 764,3 млн. 

грн. Зменшилося фінансування будівництва, модернізації та 
технічного переобладнання вугільних підприємств, що 

погіршує умови та безпеку праці шахтарів. Систематичні 

зміни керівництва паливно-енергетичним комплексом 
призводять до втрати поступовості та ефективності 

реформування галузями важкої промисловості (2). Тому 

актуалізується потреба систематизації управлінських рішень 
(від національного до виробничого рівнів), упровадження 

оптимальної моделі управління і вуглевидобувною галуззю, і 

міжгалузевими відносинами паливно-енергетичного 
комплексу і регіону, і країни в цілому. 

Ускладнюються процеси управління шахтами, обробними 

підприємствами в умовах створення нових вугільних 
компаній, відсутності їх фінансово-економічної 

збалансованості (3). Створення таких компаній, на думку 
фахівців1, призвело до ускладнення ланцюгу управління 

підприємством (Мінпаливенерго  Департамент вугільної 

промисловості  Національна акціонерна компаній “Вугілля 

України”  Регіональна вугільна компанія  окреме 

підприємство  шахта). Така шестиланцюгова система 

управління вугільною галуззю ускладнює процеси управління, 

порушує відпрацьовану систему контролю з боку профспілок 
за дотриманням трудових і соціально-економічних прав. Тому 

після утворення вугільних компаній загострюються проблеми 

з виплати поточної заробітної плати, не виконуються взаємні 
домовленості, передбачені Генеральною та галузевою 

                                                   
1 Гуляєв В., Матросов В., Мельник С. Тенденції розвитку 

соціально-трудових відносин під час створення вугільних компаній // 
Бюл. НСПП. – 2005. – №8. – С. 59. 
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угодами. Постійне і значне недофінансування соціальних 

програм закриття шахт стає вагомим чинником руйнування 

трудового, людського, виробничого потенціалу, негативно 
впливає на екологічну ситуацію в регіоні. 

Як результат, шахтарі використовують нові форми 

протестних дій – від відмови спускатися у шахту (травень 
2005 р. шахти “Єнакіївська” і “Полтавська”) до протестних 

акцій у формі підземних колективних голодувань, голодних 
походів до м. Києва (до Мінпаливенерго України), масових 

мітингів (шахта ім. Баракова, Ніканор-Нова, гірники 

м. Макіївки). 
Додатковим чинником конфліктогенності на сьогодні 

виступає проблема невиплати шахтарям одноразових 

страхових сум, що нараховуються після втрати працездатності. 
У цілому протягом 2004-2005 рр. характер вимог працюючих 

на підприємствах вугільної промисловості зі сфери соціально-

економічних проблем поступово переміщується у царину 
управлінсько-законодавчого регулювання. Тому до основних 

вимог протестуючих додалися вимоги щодо підвищення 

державного фінансування шахт, зміни управлінського 
підпорядкування окремих шахт, відновлення цілісності 

виробничих об’єднань, спрощення системи управління 
шахтою (перехід на триланцюгову структуру: міністерство – 

державне підприємство – шахта). 

За всією строкатістю соціально-економічних, правових, 
трудових причин протестної поведінки (несправедлива оцінка 

оплати праці, розподілу доходу, заборгованість та несвоєчасна 

виплата зарплати, велика різниця в оплаті праці робітників і 
керівництва підприємства, довготривалі безоплатні відпустки 

або їх загроза з ініціативи адміністрації, страх втратити 

роботу, невиконання положень колдоговору тощо) 
простежується інтегруюча їх причин – недотримання 

роботодавцем правових норм, принципів соціальної 
справедливості, що обумовлює нееквівалентний характер 

відносин обміну, розподілу, взаємної відповідальності та 

віддачі. 
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Протягом 2005 р. в Україні уповільнилися темпи 

економічного розвитку. Це відбулося через вплив низки 

макроекономічних чинників: зростання цін на енергоресурси 
(енергоносії – важлива складова будь-якого виробництва); 

через циклічність економічних спадів та підйомів; через вплив 

монетарної політики – зростання курсу національної валюти, 
скорочення експорту, значне соціальне навантаження 

бюджету, підвищення податкового тиску та погіршення 
інвестиційного клімату в країні1. 

Цілком слушними є думки експерта Міжнародного центру 

перспективних досліджень І. Газізуліна, з якими не можна не 
погодитися. Він вважає, що перегляд приватизаційних 

конкурсів, порушення прав власників та різке скасування пільг 

та різних преференцій для спеціальних економічних зон 
створило певну невизначеність для інвесторів. Ці процеси 

негативно вплинули на соціально-економічну ситуацію у 

східних регіонах країни, де в основному зосереджено 
промислове виробництво і були створені й функціонували 

спеціальні економічні зони, території пріоритетного розвитку 

для оздоровлення вітчизняної економіки. Тому рівень 
соціальної напруженості має підстави до зростання і в 

Донецькій області, і на Донбасі в цілому, в інших промислово 
розвинутих регіонах. 

Одним із основних напрямів виправлення ситуації є 

послідовне впровадження антикризової та антикорупційної 
політики, чітке визначення “правил гри” у питаннях 

приватизації, дотримання права власності та відповідальності, 

технічне оновлення виробництва, запровадження новітніх 
інноваційних енергозберігаючих технологій, кардинальна 

зміна в енергомісткості, трудовитратності, безпеки умов праці 

вітчизняного виробництва тощо. Із метою підвищення 
ефективності, зниження рівня конфліктної напруженості на 

підприємствах вуглевидобувної галузі необхідно скоротити 

                                                   
1 Ірина Клименко (коментар експерта Інституту світової 

економіки). Інвестиції в Україну // Профспілки України. – 2005. – №5. – 
С. 7. 
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існуючу на сьогодні структуру управління шахтами (перехід 

на триланцюгову модель) із поновленням територіального 

управління (1). Створення нових вугільних компаній, 
об’єднання окремих державних підприємств мають 

здійснюватися на підставі широкого обговорення цих 

важливих управлінських питань із профспілками та 
територіальними громадами (2). Трудові, соціально-

економічні, організаційно-виробничі умови і права 
працюючих не мають погіршуватися і порушуватися внаслідок 

організаційно-управлінських змін у галузі. Розробити й 

адекватно профінансувати заходи у межах соціальних програм 
щодо зниження негативних знищувальних наслідків 

реструктуризації промисловості (3). 

Доповнюють аналіз недосконалості соціально-економіч-
них відносин недоліки соціально-трудової та виробничої сфер 

узагальнення результатів регіонального соціологічного 

дослідження (n=1170 респондентів). Завдяки ним стало 
можливим оцінити гостроту і вагомість причин організаційно-

виробничого характеру на промислових підприємствах 

Донецької області, які порівняно із причинами соціально-
економічного характеру меншою мірою впливають на прояви 

протестної поведінки робітників промисловості, проте 
тримають на достатньо високому рівні соціальну напруженість 

на промислових підприємствах через їх типовість та 

розповсюдженість (табл. 5.12). 
 

Таблиця 5.12. Організаційно-виробничі причини, які обумовлюють  
соціально-трудову конфліктність на промислових  
підприємствах Донецької області, % до опитаних 
 

Недоліки в організації праці, неритмічність роботи 28 

Незручний графік роботи  5 

Невідповідність прав та обов’язків, відсутність чіткості в їх розподілі 15 

Незабезпеченість ресурсами виробничних завдань (перебої із 
забезпеченням сировиною, матеріалами та ін.) 

43 

Низький рівень трудової та виконавчої дисципліни  12 

Недосконалий стиль або методи керівництва  14 

Неузгодженість, нестиковка у діяльності різних служб (підрозділів) 16 

Важко відповісти  22 
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Незабезпеченість виробничих завдань ресурсами, перебої 

із забезпеченням сировиною, матеріалами (43%) та недоліки в 

організації праці, неритмічність роботи (28%) стають 
основними причинами соціальної напруженості при 

організації виробництва на промислових підприємствах. Ці 

проблеми найбільше непокоять керівництво середньої та 
вищої ланки управління підприємствами, адже рівень 

організації виробництва залежить від їх компетентності, 
організаційно-управлінських якостей, а також від узгодженості 

діяльності різних суб’єктів виробничого процесу. 

У визначенні організаційно-виробничих причин, які 
можуть сприяти виникненню соціально-трудових конфліктів 

значні розбіжності спостерігаються при аналізі відповідей 

респондентів залежно від галузевої специфіки промислових 
підприємств, які підлягали опитуванню (табл. 5.13). 

 

Таблиця 5.13. Організаційно-виробничі причини, які можуть призвести  
до соціально-трудових конфліктів за галузями  
промисловості, % до опитаних 

Організаційно-виробничі причини  
трудових конфліктів 

Видо-
бувна 

Металур-
гійна 

Машино-
будівна 

Хіміч-
на 

Недоліки в організації праці,  
неритмічність роботи  

22 40 35 39 

Незручний графік роботи  3 4 6 21 

Невідповідність прав та обов’язків,  
відсутність чіткості в їх розподілі 

12 18 15 16 

Незабезпеченість виробничних завдань 
ресурсами (перебої із забезпеченням  
сировиною, матеріалами та ін.) 

46 52 33 49 

Низький рівень трудової та виконавчої  
дисципліни  

20 7 5 9 

Недосконалий стиль або методи  
керівництва  

12 27 12 6 

Неузгодженість, нестиковка у  
діяльності різних служб (підрозділів) 

12 14 22 20 

Важко відповісти  24 15 23 16 
 

Так, незабезпеченість виробничих завдань ресурсами 

(перебої із сировиною, матеріалами), на думку опитаних, 
характерна для металургійної промисловості (52%). 

Відчувають внутрішню неузгодженість у діяльності різних 
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підрозділів на рівні підприємства працівники машинобудівної 

(22%) та хімічної (20%) промисловості. Недосконалість стилю 

та методів керівництва констатують працюючі на 
металургійних підприємствах (27%). 

Значно впливає на організацію виробничого процесу 

рівень трудової та виконавчої дисципліни. За оцінками 
респондентів, найвищим він є на підприємствах 

машинобудівної та металургійної промисловості, де 
мінімальні показники актуальності цієї проблеми (5-7%). 

Робітники вуглевидобувної галузі, де несприятливі, небезпечні 

умови праці, високий рівень виробничого травматизму та 
професійної захворюваності є максимально високим, 

відзначили високу актуальність проблеми низької трудової та 

виконавчої дисципліни. Їх оцінки у 2-4 рази вищі, ніж в інших 
галузях промисловості. 

Аналіз організаційно-виробничих причин соціальної 

напруженості та конфліктів на промислових підприємствах 
дозволив виявити найбільш актуальні проблеми, що 

характерні для кожної з промислових галузей, підприємства 

яких підлягали опитуванню, їх спільні та відмінні ознаки. Так, 
спільність існуючих організаційно-виробничих проблем 

відзначається в питаннях зовнішньої незабезпеченості 
виробничих завдань ресурсами, а також недоліками в 

організації праці на підприємстві та неритмічністю роботи. 

Гострота проблем залежно від галузевої специфіки набуває 
різного значення. Для робітників вуглевидобувної галузі – це 

низький рівень трудової та виконавчої дисципліни, для 

робітників металургії – недосконалий стиль і методи 
керівництва, для машинобудування – неузгодженість, 

нестиковка у діяльності різних служб і підрозділів на рівні 

підприємства, для робітників хімічної промисловості – 
незручний графік роботи.  

Результати регіонального дослідження із причин і мотивів 
протестної поведінки працюючих дозволяють виявити 

гостроту та вагомість соціально-статусних причин соціально-

трудової конфліктності та визначити думки тих, хто негативно 
оцінює соціально-трудові відносини на виробництві. Найбільш 
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вагомою причиною трудових конфліктів опитані вважають 

відсутність балансу, розбіжність інтересів сторін соціально-

трудових відносин (35%), власний егоїзм (25%), нерівність і 
несправедливість відносин власності між роботодавцями та 

найманими працівниками (18%), руйнування фондів 

підприємства через розкрадання (16%), неадаптованість 
працівників до роботи на ринкових основах (15%) тощо 

(табл. 5.14). 
Отримані результати соціологічного опитування також 

указують на особливості взаємовідносин на промисловому 

виробництві, пов’язаних із наявністю достатньо широкого 
кола проблем щодо економічних зловживань на виробничому 

рівні. Конфліктність відносин між керівництвом (дирекцією) 

підприємств та працюючими у своїй основі має високий 
ступінь недовіри працівників до діяльності вищого 

керівництва, що свідчить про відсутність дієвої 

конструктивної взаємодії між різними соціально-статусними 
групами на виробничому рівні, про існування гострих 

соціально-трудових конфліктів по вертикалі (між 

керівництвом та підлеглими). 
 

Таблиця 5.14. Соціально-статусні причини трудових конфліктів  
на виробництві Донецької області 

Які причини викликають зіткнення інтересів робітників  
на Вашому підприємстві? 

% 

Недостатнє розуміння дирекцією та робітниками інтересів одне одного  35 

Людський егоїзм, прагнення кожного у міру можливості щось урвати 25 

Привілейоване становище верхівки та окремих категорій працівників, 
які на відміну від решти своєчасно отримують заробітну плату, 
скуповують акції 

18 

Перетворення підприємства на предмет розкрадання  16 

Небажання деяких працівників працювати по-новому, на ринкових 
основах  

15 

Зосередження економічної влади в руках дирекції, її прагнення до  
фактичного привласнення доходів  

14 

Конкуренція за робочі місця, за кращу посаду  9 

Прагнення дирекції довести підприємство до стану банкрутства  6 

Несправедливий, протизаконний розподіл (продаж) акцій підприємства  5 

Важко відповісти  23 
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Економічні інтереси різних суб’єктів залежно від їх 

статусу, відношення до власності мають неоднаковий зміст: 

ступінь, повнота реалізації різних соціальних інтересів 
залежить від досягнутого в суспільстві рівня розвитку 

виробництва. Можливості задоволення провідних потреб та 

інтересів людей лімітовані не тільки виробничим потенціалом 
на конкретний момент часу, але й існуючим механізмом 

розподілу з урахуванням соціально-психологічних 
особливостей міжгрупової соціальної взаємодії на 

промисловому виробництві. 

Певні особливості в соціально-трудових відносинах 
спостерігаються при аналізі соціально-статусних причин 

трудової конфліктності, які обумовлені галузевою специфікою 

промислових підприємств (табл. 5.15). 
Таблиця 5.15. Соціально-статусні причини трудових конфліктів  

залежно від галузевої приналежності підприємств  
Донецької області, % до опитаних 

Соціально-статусні причини  
трудових конфліктів та напруженості 

Видо-
бувна 

Металур-
гійна 

Машино-
будівна 

Хіміч-
на 

Несправедливий, протизаконний 
розподіл (продаж) акцій підприємства  

3 11 7 4 

Небажання деяких працівників 
працювати по-новому, на ринкових 
основах  

14 12 20 14 

Недостатнє розуміння дирекцією та  
робітниками інтересів одне одного  

38 38 27 44 

Зосередження економічної влади в руках 
дирекції, її прагнення до фактичного 
присвоєння доходів  

12 21 13 17 

Привілейоване становище верхівки та 
окремих категорій працівників, які на 
відміну від решти своєчасно отримують 
заробітну плату, скуповують акції та ін. 

17 24 16 11 

Прагнення дирекції довести 
підприємство до стану банкрутства  

5 18 3 - 

Перетворення підприємства на предмет 
розкрадання  

16 29 9 9 

Людський егоїзм, прагнення кожного  
у міру можливості щось урвати 

27 21 21 24 

Конкуренція за робочі місця, за кращу 
посаду  

5 11 14 10 

Важко відповісти  24 13 30 23 
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Конструктивним соціально-трудовим відносинам між 

різними суб’єктами на виробничому рівні у вугільній галузі 

заважає людський егоїзм, прагнення збагатитися нечесними 
шляхами (27%) – цей показник є максимальним порівняно з 

відповідями респондентів інших промислових галузей. 

Ситуація в металургійній галузі теж є складною, а 
взаємовідносини між дирекцією підприємств та працівниками 

– більш гострішими. Результати опитування показують, що 
загострення соціально-економічних інтересів (38%) тут триває 

через економічні зловживання з боку керівництва 

підприємствами. Високі оцінки отримали такі позиції, як 
перетворення підприємства на предмет розкрадання, 

привілейоване становище верхівки та окремих категорій 

працюючих (24%), зосередження економічної влади в руках 
дирекції, її прагнення до фактичного присвоєння доходів 

(21%). 

Найбільш сприятлива ситуація щодо взаємовідносин між 
різними суб’єктами соціально-трудових відносин на 

виробничому рівні виявилася для робітників машинобудівної 

галузі промисловості Донецької області. Порівняно з іншими 
соціально-професійними групами для цієї категорії опитаних 

характерні мінімальні оцінки непорозумінь між дирекцією 
підприємств і працівниками (27%). Для цього промислового 

середовища характерні проблеми, пов’язані з небажанням 

деяких працівників працювати по-новому та конкуренцією за 
робочі місця – саме ці рангові позиції отримали максимальні 

оцінки. Конкуренція за робочі місця, кращу посаду має 

максимальну кількість відповідей (14%). На фоні усіх інших 
виділяється хімічна промисловість. Виявлено максимальні 

оцінки при розбіжностях соціальних інтересів, непорозумінь 

між дирекцією та працівниками на підприємствах хімічної 
галузі (44%), високими є показники проявів людського 

егоїзму, прагнень у міру можливості щось урвати (24%). 

Таким чином, результати емпіричних досліджень 
указують на те, що пріоритетність і ранжування основних груп 

причин більшою мірою залежать від галузевої специфіки 
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підприємств, ніж від соціально-демографічних. Так, для 

робітників металургійної галузі найбільшу актуальність мають 

причини, пов’язані з економічними зловживаннями на рівні 
підприємства: приховуванням керівництвом реального 

прибутку підприємства, його присвоєнням, несправедливим 

розподілом (продажем) акцій підприємства, перетворенням 
підприємства на предмет розкрадання, привілейованим 

становищем верхівки й окремих категорій працівників тощо. 
У вуглевидобувній галузі гостро стоять проблеми, 

пов’язані зі значними боргами із заробітної плати; 

заборгованістю з виплат відшкодування шкоди постраждалим 
на виробництві; небезпечними, шкідливими для здоров’я 

умовами праці основної маси робітників, прояви людського 

егоїзму та низький рівень трудової та виконавчої дисципліни. 
Максимальна кількість обачливих респондентів 

зафіксована на підприємствах машинобудівної галузі. Для них 

актуальними виявлено причини, пов’язані з несправедливою 
оцінкою та оплатою праці. Позитивним фактом є те, що тут 

соціально-статусна взаємодія по вертикалі має конструктивні 

ознаки: недостатнє розуміння дирекцією та робітниками тут є 
мінімальним, як і прояви людського егоїзму. На підприємствах 

машинобудівної галузі трудова конфліктність зосереджується 
переважно у горизонтальному напрямі й викликається 

небажанням працівників працювати по-новому, на ринкових 

засадах, а також конкуренцією за робочі місця, кращу посаду. 
На підприємствах хімічної промисловості проблеми із 

зайнятістю набувають першочергового значення, як і 

проблеми недостатнього розуміння дирекцією та працівників 
одне одного через велику різницю в оплаті праці, а також 

зосередження економічної влади в руках дирекції. 

Основними організаційно-виробничими причинами 
соціальної напруженості на промислових підприємствах є 

незабезпеченість виробничих завдань ресурсами, перебої із 
забезпеченням сировиною, матеріалами та недоліки в 

організації праці, неритмічність роботи. 
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5.4. Мотиви протестної поведінки: від методологічних 

засад до емпіричного виміру 
 

Загальна картина соціально-трудової конфліктності у 

Донецькій області, розкриття широкого соціального тла її 

функціонування на регіональному рівні через вплив цілого 
комплексу причин буде неповною, якщо ми залишимо поза 

увагою внутрішній контекст її виникнення – мотивацію 

протестної поведінки працюючих. Визначення структури 
мотивів протестної поведінки робітників промисловості 

Донецької області, її емпіричний вимір вимагає ґрунтовного 
методологічного аналізу. Носіями протестної поведінки в 

сфері праці на території Донецького регіону, як це традиційно 

й історично склалося, найчастіше виступають робітники 
промислових підприємств – шахтарі, металурги, 

машинобудівники. З’ясувати складні механізми її 

внутрішнього поштовху до протестних акцій, в якому тісно 
сплетені історичні соціально-економічні передумови, 

соціально-статусні позиції, професійна солідарність, характер і 

правова регламентація пануючих суспільних відносин, 
регіональні соціокультурні особливості й особисті чинники 

стає можливим через визначення методологічних підходів до 

мотивації соціально-економічної поведінки, однією з 
різновидів якої є протестна. 

Теоретико-методологічні засади вивчення проблем 
типологізації, мотивації, адаптації поведінки, її ціннісно-

нормативного регулювання містяться в роботах П. Анохіна, 

В. Верховіна, М. Ільїна, Н. Грішиної, О. Злобіної, А. Колота, 
А. Маслоу, С. Москвічова, Є. Подольської, В. Пилипенка, 

А. Ручки, А. Сакади, Х. Хекхаузена, В. Ядова, О. Якуби та ін. 

Соціальна поведінка людини розкриває внутрішній 
механізм людських дій і вчинків, який можна прогнозувати та 

використовувати у практиці для ефективного соціального 

управління поведінкою соціальних суб’єктів соціуму в різних 
сферах його життєдіяльності. Витоками мотивації соціальної 

поведінки є об’єктивні умови життя, які породжують певні 
потреби, формують конкретні інтереси, які оформлюються в 
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певні мотиви діяльності чи поведінки соціального суб’єкта. 

Тут об’єктивна детермінація переходить у суб’єктивну. Такий 

процес переходу є результатом дії трьох груп механізмів: 
1) актуалізації структури мотивів, тобто усвідомлення потреб 

у вигляді інтересів; 2) перетворення інтересів на мету 

поведінки або діяльності; 3) реалізації поведінкового акту 
соціального суб’єкта. 

Ми розглядаємо мотиви поведінки у контексті тісного 
взаємозв’язку та взаємообумовленості із соціальними 

потребами та інтересами. Механізм взаємодії мотивів, потреб, 

інтересів має спільну внутрішню сутність: якщо потреби 
людини визначають нестачу чогось узагалі, інтереси – 

виступають усвідомленими потребами, джерелом діяльності, 

об’єктивною необхідністю виконання певних функцій для 
задоволення потреб; мотиви є усвідомленими причинами 

діяльності, внутрішніми поштовхами чи спонуками людини до 

певних дій та вчинків. Мотив несе в собі суб’єктивне 
навантаження, він має “персональний” характер, залежить від 

значної кількості зовнішніх і внутрішніх щодо людини 

чинників. Саме мотив спонукає людину до конкретної дії та 
одночасно визначає її напрям, форму і спосіб. 

Детермінацію соціальної поведінки, у тому числі 
протестної, визначають передусім об’єктивні умови 

життєдіяльності соціального суб’єкта, які породжують певні 

потреби, інтереси, мотиви, що реалізуються у поведінці. Тому 
мотивацію соціально-економічної поведінки, в тому числі і 

протестної, визначає рівень задоволеності потреб соціального 

суб’єкта, сформованість його соціальних інтересів, які й 
визначають зміст, мету та спрямованість поведінки. Також на 

зміст мотивації впливають такі чинники, як соціально-

економічне становище соціального суб’єкта в суспільстві, 
умови його життєдіяльності, соціокультурні фактори, 

нормативно-правова регламентація тощо. 
Функціональний зміст мотивації поведінки включає тісне 

взаємопереплетіння особистих потреб, інтересів, мотивів з 

об’єктивними суспільними умовами, що формують певне 
соціальне середовище, яке визначає соціальний статус і роль 
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соціального суб’єкта. Тому мотивація виконує передусім дві 

взаємопов’язані функції – спонукальну та спрямовуючу. 

Спонукальна функція мотивації поведінки – це внутрішній 
поштовх до певної дії чи поведінки. Спрямовуюча – це вибір 

напряму дії, що пов’язаний з обґрунтуванням (для себе або для 

інших) необхідності саме цих конкретних дій чи саме цієї 
поведінки. Причина обумовлює узгодження певних потреб із 

певними ресурсами щодо їх задоволення. Вона є підставою 
певної поведінки, яка поєднує спонукальну і спрямовуючу 

функції мотивації. Якщо людина діє без урахування 

узгодженості своїх дій із цінностями та нормами суспільства, 
її поведінка не є соціальною, а мотиви такої людини – 

егоїстичні (егоцентричні) і найчастіше – асоціальні. Інша 

крайність – нескінченне обґрунтування необхідності певних 
вчинків, спроба залучити до мотивації своїх дій урахування 

всіх обставин, норм, обмежень вірогідних їх наслідків. Це 

обмежує, послаблює вольові імпульси або взагалі призводить 
до їх згасання. У цьому разі мотиви діяльності 

перетворюються на мотиви бездіяльності. Побоювання 

відповідальності, страх перед небезпечними наслідками 
певних дій і вчинків спрямовують мотивацію поведінки на 

самовиправдовування бездіяльності її суб’єкта. Таким чином, 
гіпертрофія спонукальної функції мотиву виявляє егоїзм 

певної категорії людей, призводить до знецінення моральних 

норм і різноманітних деструктивних соціальних наслідків, а 
гіпертрофія спрямовуючої функції обумовлює соціальну 

пасивність, безініціативність тощо. Лише органічне пов’язання 

спонукальної та спрямовуючої функцій мотивації поведінки 
робить її дієвою та ефективною. 

Чим вище рівень культури людини, тим більше 

мотивування нею своїх дій узгоджується із цінностями і 
нормами суспільства або групи, з якими вона себе ідентифікує. 

Але така залежність існує не завжди. Більшою мірою вона 
відповідає усталеному ритму суспільного життя, 

“нормальному” його перебігу. За умов коли суспільний лад 

радикально порушується, трансформується, коли усталені 
норми і цінності входять у суперечність із сутністю соціально-
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економічних і політичних змін, а нові норми і цінності ще не 

сформувалися, соціально-нормативна регуляція людської 

поведінки та її вплив на мотивацію втрачають своє значення, 
свій сенс і їх вплив на структуру мотивів. Їх спрямованість і 

зміст не можна вважати позитивними і цілісними. Саме за 

таких умов людська поведінка та її мотиви досить часто 
набувають інноваційного творчого характеру, який не одразу і 

не завжди визначається таким і який потребує певного, 
нерідко тривалого часу, щоб стати визнаним і набути ціннісно-

нормативного статусу. Передусім це стосується протестної 

поведінки та її мотивів, що має місце у сфері праці. 
Протестна поведінка є проявом відносин взаємної 

протидії між найманими працівниками та роботодавцями 

щодо факторів, умов і причин, які обумовлюють 
незадовільний соціально-економічний стан індивіда або 

соціальної групи. Оскільки протестна поведінка є активною 

формою впливу найманих працівників на інтереси 
роботодавця заради захисту своїх інтересів, прав і гарантій, то 

протест як протидія на недотримання прав працюючих, на 

недосконалість соціально-трудових відносин, як правило, має 
адресний характер. Мотиви протестної поведінки можуть 

варіюватися, набувати того чи іншого змісту, проте їх 
сукупність має спільне значення – невдоволеність її носія 

певними соціальними, економічними, політичними, 

організаційними умовами або принциповими позиціями інших 
людей (або соціальних груп), яке реалізується в намірах зміни 

ситуації. У кожному конкретному випадку цей узагальнений 

мотив протесту варіюється, набуває того чи іншого значення і 
змісту, що дозволяє типологізувати його за різними ознаками. 

У соціології та соціальній психології існує кілька 

типологізацій мотивів діяльності або поведінки особистості, 
що стосуються і протестної поведінки. Із точки зору 

предметного протесту (сфери), в якому відбувається діяльність 
людини, мотиви можуть бути соціальними, економічними, 

політичними, морально-етичними, релігійними тощо. 

Відповідно до цього і мотиви протестної поведінки також 
можуть набувати того чи іншого “сферного” забарвлення 
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згідно з тим, в якій галузі суспільного життя відбувається 

соціальний протест. 

Дослідження мотивів поведінки сприяє більш 
ґрунтовному розкриттю і розумінню об’єктивних причин 

соціальних явищ, дозволяє адекватно впливати на соціальні 

процеси. До дослідження проблем протестної поведінки 
робітників промисловості найбільш адекватно застосовуються 

мотиваційні підходи таких авторів, як А. Маслоу, Е. Фрома, 
К. Алдерфера, Х. Хеккхаузена, С. Москвічова, А. Колота, саме 

їх можливо адаптувати та використати при обґрунтуванні 

типологізації мотивів протестної поведінки [121, 66, 11, 44, 6, 
41]. 

Виходячи з узагальнення теоретичних підходів, 

результатів проведених наукових досліджень, мотиви 
протестної поведінки можна визначити та типологізувати за 

чотирма основними напрямами чи групами. Основними з них 

є: 1) мотиви досягнення, самодостатності; 2) мотиви 
запобігання; 3) мотиви солідаризації; 4) мотиви особистісного 

самовираження. 

Мотиви досягнення, самодостатності найбільш 
поширені, значущі та впливові. Вони уособлюють поєднання 

таких мотивів, як збереження та досягнення, і забезпечують 
реалізацію потреби соціального суб’єкта (індивіда) у людській 

гідності, досягненні успіху, установленні справедливості 

тощо. Ці мотиви найбільш пов’язані з активністю особистості 
або групи, бо саме досягнення, що означає просування вгору, 

потребує енергії та зусиль, розкриття внутрішніх потенцій. 

Мотиви досягнення та самодостатності можуть бути 
реалізовані через соціальні установки на те, що 1) тільки 

протестом, рішучими діями можна досягти поліпшення свого 

становища; 2) у прагненні примусити певні органи, структури, 
роботодавця рахуватися з інтересами робітників; 3) у відчутті 

себе людиною, здатною відстоювати свої права, людську 
гідність, соціальну справедливість. 

Мотиви запобігання мають негативний зміст, оскільки 

спрямовують людину не на досягнення результату щодо зміни 
соціальних умов, а орієнтують її на уникнення активних форм 
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поведінки. Запобігання стосується як реально існуючої, так і 

очікуваної, вірогідної загрози, яку необхідно упередити, і 

скоріше має індивідуально-емоційну забарвленість. Мотиви 
запобігання реалізуються у відчутті соціальним суб’єктом 

безвиході, відчаю, розпачу і є проявом біологізованої основи в 

людині. 
Визначальним напрямом типологізації мотивів протестної 

поведінки працюючих є синтез мотивів афіліації та єднання. 
Мотив афіліації як мотив налагодження приємних для людини 

або необхідних для неї зв’язків з іншими має соціально-

комунікаційну природу і виникає із приводу тих дій, які 
потребують спілкування, взаємовідносин. Кожен із нас прагне 

до дружби, кохання, родичання, братства як у житті в цілому, 

так і в певних ситуаціях. Мотив єднання близький до мотиву 
афіліації, але на відміну від останнього має інструментальний, 

допоміжний характер, оскільки консолідація людей тут 

виступає як спосіб, а не мета. 
Мотиви афіліації та єднання мають єдину внутрішню 

основу, тому їх пропонується об’єднати в мотиви 

солідаризації (як синтез цих мотивів), які реалізуються у: 
1) бажанні соціальних суб’єктів примкнути до більшості; 

2) готовності слідувати закликам політичних партій, рухів; 
3) закликах профспілок до участі в акціях протесту. Останній 

мотив свідчить також про прагнення протестуючих діяти для 

досягнення інтересів згідно із соціальними нормами. 
Мотиви особистого самовираження, самовдоволення 

реалізуються у прагненні соціального суб’єкта: 1) заявити про 

себе як про ініціатора (лідера) протестної акції; 2) просто 
конфліктувати та протестувати (як реалізація властивостей 

особистого характеру). 

В основі запропонованих мотивів лежать як первинні 
потреби – мотиви запобігання, особистісного самовираження, 

так і мета потреби зростання, які обумовлюють мотиви 
солідаризації, досягнення та самодостатності. Сукупність 

запропонованих мотивів протестної поведінки відтворює 

об’єктивний і суб’єктивний зміст мотивації соціально-
економічної поведінки. 
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На окрему увагу потребує визначення мотивів неучасті у 

протестних акціях (демотивація протестної поведінки). 

Основними серед них є: 1) неефективність протестних акцій; 
2) відсутність солідаризованого середовища; 3) терплячість і 

адаптованість до соціально-економічних умов, які не 

влаштовують соціального суб’єкта, призводячи до негативних 
фрустраційних наслідків; 4) побоювання негативних наслідків 

протестів, уникнення активних стратегій поведінки; 5) неприй-
няття конфліктних і протестних способів поведінки як таких у 

реалізації життєвих стратегій. 

Зазначені типи мотивів мають ті чи інші модифікації, 
зокрема такі, що характеризують притаманні протестній 

поведінці мотиви. Життєздатність запропонованої 

типологізації та доцільність її практичної апробації 
підкріплюється результатами регіонального соціологічного 

дослідження. 

Структура мотивів протестної поведінки робітників 
промислових підприємств Донецької області визначена згідно 

з типологізацією мотивів, яку взято за основу їх узагальнення. 

У запропонованому респондентам питанні щодо мотивації їх 
протестної поведінки передбачалося, що ця поведінка 

мотивується: 
переконаністю у тому, що лише протестом, рішучими 

діями можна досягти поліпшення свого становища; 

безвихіддю, відчаєм, коли вже немає більше сил терпіти 
своє бідування; 

закликом профкому (страйкому) до взяття участі в акціях 

протесту; 
готовністю слідувати закликам політичних партій чи 

політичних рухів до участі у таких акціях; 

бажанням приєднатися до протестуючої більшості, бути 
разом із товаришами; 

бажанням заявити про себе як про ініціатора (лідера) 
протестної акції; 

прагненням примусити адміністрацію підприємства 

(власника) рахуватися з інтересами робітників; 
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відчуттям себе як людини, здатної відстоювати свої права 

та людську гідність; 

властивостями особистого характеру (“подобається брати 
участь в акціях протесту”). 

При обробці первинної інформації окремі варіанти 

відповіді (за визначеною нумерацією альтернатив) було 
агреговано у такі чотири групи мотивів: 

мотив самодостатності як перетворена форма мотиву 
досягнення (варіанти 1, 7, 8); 

мотив солідарності як синтез мотиву афіліації та мотиву 

єднання (3, 4, 5); 
мотив відчаю, запобігання лихові (2); 

мотив особистісного самовираження, самовдоволення 

(варіанти 6, 9). 
Кількісні виміри кожної з агрегованих груп мотивів 

розраховувалися шляхом виведення відсотків від сум 

абсолютних величин виборів опитуваними тих варіантів 
відповіді, які складають кожну із цих агрегованих груп 

(скажімо, для першої групи 

%
N

nnn
100871 

, 

де N – абсолютна кількість тих, хто дав відповідь на 

поставлене запитання; n1, n7, n8 – абсолютна кількість тих, хто 
обрав 1, 7 та 8 варіанти відповідей на поставлене запитання. 

Звичайно, ці групування досить умовні, але в цілому 
узагальнено й різнобічно характеризують мотивацію 

протестної поведінки. Перший і четвертий типи, на перший 

погляд, збігаються, оскільки так чи інакше мають мету 
досягнення. Але у першому разі індивідуальна мета збігається 

з колективною, груповою і спрямована на відстоювання прав, 

справедливості, інтересів певних спільнот, у той час як 
четвертий мотив означає досягання суто особистісних цілей 

самоствердження, певною мірою егоїстичних цілей 

самовдоволення. За результатами групування наявних мотивів 
у наведені чотири групи склалася така картина (у %): 

мотив самодостатності як перетворена форма мотиву  
досягнення  54,4 
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мотив солідарності як синтез мотиву афіліації та мотиву  

єднання 21,7 
мотив відчаю, запобігання лихові  17,9 

мотив особистісного самовираження, самовдоволення  2,8 

Досягнення успіху у відстоюванні спільних і особистих 

інтересів, прав, справедливості, здобуття поступок із боку 

адміністрації підприємства складають мотиваційне ядро 
протестної поведінки. Переконаність працівників із таким 

типом поведінки у тому, що лише шляхом протесту, рішучих 

дій можна домогтися поліпшення свого становища, значною 
мірою перевищує настрої відчаю та безвиході, і таке 

мотивування протесту, по-перше, свідчить про його 

легітимний і морально спрямований характер, 
цілераціональність і зваженість, а по-друге, воно позбавлено 

сліпої та руйнівної імпульсивності, має конструктивний сенс. 
Домінування мотиву конструктивної самодостатності у 

протестних настроях і настановах робітників промисловості 

Донецького регіону значною мірою перекликається з 
визначеним дослідниками Інституту соціології НАН України 

світоглядним характером соціального протесту громадян 

України за останні три-чотири роки [38, с. 25]. Разом із фактом 
зростання рівня правових форм реалізації протестної 

поведінки робітників промисловості не слід недооцінювати й 

мотив відчаю та безвиході, що притаманний майже 18% 
опитаних. Саме за таким мотивом протестна поведінка стає 

деструктивною, руйнівною, хоча вона більшою мірою 

зумовлена не навколишнім середовищем, а особистісною 
якістю самого суб’єкта протестної поведінки: відбувається 

процес десоціалізації та маргіналізації людини. Руйнівні сили 
протесту більшою мірою спрямовуються у даному разі на 

внутрішній світ людини. Мотив взаємної солідарності, 

єднання притаманний 21,7% опитаних. Серед тих, кому 
властивий цей мотив, 31,6% керуються “бажанням 

приєднатися до більшості, бути разом із товаришами”; 13,6% – 

відгуком на “заклики профкому (страйкому) до участі в акціях 
протесту”; 5,7% – “готовністю слідувати закликам партій або 

політичних рухів до участі в таких акціях”. Отже, консолідація 
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протестних рухів і дій відбувається не тільки за рахунок 

відповідних “провокуючих” заходів із боку різних інституцій 

чи офіційних установ, але й неформальним і спонтанним 
(“стихійним”) чином. 

На останньому місці у структурі мотивів стоїть мотив 

особистісного самовдоволення, самовираження. Цей мотив 
зумовлений суто суб’єктивними, передусім 

характерологічними причинами: по-перше, прагненням до 
лідерства, до задоволення владних амбіцій в організованих 

протестних діях і, по-друге, властивостями характеру, 

“конфліктного настрою”, такі особистості здебільшого 
характеризуються як “конфліктні люди”. Мотив особистого 

самовираження не може бути оцінений однозначно під кутом 

зору його кінцевої практичної результативності. Він може 
відіграти позитивну роль, якщо разом із задоволенням власних 

амбіцій претендент на лідерство здатний забезпечити успішне 

за суспільним значенням розв’язання конфліктної ситуації. 
Цей мотив може мати і негативні наслідки, коли заради 

власної користі претендент на лідерство зраджує інтересам 

протестуючих. 
Визначена структура мотивів протестної поведінки 

стосується її безпосереднього суб’єкта, тобто самих опитаних, 
які ідентифікують свою особисту поведінку з протестним 

типом. Порівняємо з нею структуру мотивів протестної 

поведінки, яка, на думку респондентів, притаманна більшості 
їх співпрацівників. За своїх змістом вона не співпадає зі 

структурою мотивів (чотирма типами їх групувань) самих 

опитаних (у %): 
мотив самодостатності як перетворена форма  

мотиву досягнення 61,2 
мотив солідарності як синтез мотиву афіліації та  

мотиву єднання 11,6 
мотив відчаю, запобігання лихові  18,7 

мотив особистісного самовираження, самовдоволення  3,8 
важко визначити  2,4 

не вважають, що більшості колег притаманна  

протестна поведінка 2,3 
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Між показниками ототожнювання поведінки колег із 

певними її типами та показниками самоідентифікації 

поведінки опитаних із цими типами помітна певна різниця 
(убік завищення моральної значущості власної поведінки 

респондентів). Якщо стосовно рангових показників мотиву 

самодостатності протестної поведінки опитаних та їх 
співпрацівників різниці між ними майже не спостерігається: і в 

мотивації респондентів, і в мотивації їх колег (на думку 
перших) цей мотив посідає перше місце, то стосовно 

ранжування мотивів взаємосолідарності та мотивів відчаю 

картина інша: у респондентів друге місце посідає мотив 
взаємосолідарності і третє – мотив відчаю, а в їх 

співпрацівників по роботі, навпаки, на другому місці – мотив 

відчаю, а на третьому – мотив солідарності. Але у головній 
позиції – мотивації самодостатності як перетвореної форми 

мотивації досягнення – респонденти підкреслюють свою 

єдність із товаришами по роботі. Це є показником 
солідаризації в середовищі найманих робітників промислового 

виробництва. 

Галузева приналежність підприємств, де працюють 
респонденти, безпосередньо впливає на мотивацію протестної 

поведінки опитаних (табл. 5.16). 
Аналіз наведених даних показує розбіжність у мотивації 

протестної поведінки робітників різних галузей промислово- 
 

Таблиця 5.16. Структура мотивів протестної поведінки робітників 
різних галузей промисловості, % до тих, хто відповів,  
n = 228* 

Структура мотивів Видобувна 
Металур-

гійна 
Машино-
будівна 

Мотив самодостатності як перетворена форма 
мотиву досягнення 

55,8 59,6 48,7 

Мотив солідарності, поєднання 22,1 20,2 23 

Мотив відчаю, запобігання лихові 17,5 20,2 17,7 

Мотив особистісного самовираження 1,6 - 8,8 

* До галузевої структури підприємств, де відбувалось опитування, не 
увійшла хімічна галузь, оскільки більшість респондентів, які тут були опитані, 
не ідентифікували свою поведінку із протестною. 
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сті. Найбільш інтенсивно мотив самодостатності виражений у 

робітників металургійних підприємств. У них більш ніж в 

інших виражені мотиви досягнення і солідарності, покладання 
на власні зусилля (59,6%), ця позитивна за соціальним змістом 

мотивація металургів супроводжується водночас порівняно 

високим рівнем наявності мотиву відчаю і повною відсутністю 
мотиву особистісного самовираження. Загалом оцінюючи 

мотивацію протестної поведінки металургів, можна 
стверджувати, що вона є внутрішньо суперечливою і 

непослідовною, оскільки поєднує в собі висловлені у досить 

інтенсивній мірі як мотиви самодостатності, досягнення, так, 
хоча і значно меншою мірою, мотиви безперспективного 

відчаю, мотиви самоорганізованої солідарності і мотиви 

сліпого спалаху бунтарства, яке швидко себе виснажує. Менш 
інтенсивно виражена протестна мотивація у шахтарів, хоча у 

громадській думці продовжує залишатись образ-стереотип 

шахтаря як найбільш “бунтівливої” фігури робітника. У них 
відносно високий рівень прояву мотиву солідарності. 

Особливу увагу привертає мотивація протестної поведінки 

машинобудівників. Мотиви самодостатності й солідарності 
висловлені цією категорією опитаних досить помірно, мотив 

відчаю у неї найнижчий, як і у шахтарів, проте найвищий 
показник мотиву особистісного самовираження. Усе це 

свідчить про відносно високий рівень інтелектуальної 

культури машинобудівників, які колись складали промислову 
еліту суспільства, а сьогодні змушені виборювати право на 

існування. 

Про вплив інтелектуальної культури на мотивацію 
протестної поведінки найманих працівників свідчить і зв’язок 

цієї структури з рівнем освіти респондентів (табл. 5.17). 
 

Таблиця 5.17. Мотивація протестної поведінки опитаних залежно  
від рівня освіти, % до тих, хто відповів, n = 228 

Структура мотивів 

Рівень освіти респондентів 

неповна 
середня 

середня 
загально-
освітня 

середня 
спеціальна  

вища 
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Мотив самодостатності як перетворена 
форма мотиву досягнення 

51,4 57,6 51,2 60,3 

Мотив солідарності, поєднання 16,2 20,7 23 21,3 

Мотив відчаю, запобігання лихові 18,9 20,7 18,6 14,8 

Мотив особистісного самовираження 2,7 - 4,4 2,1 
 

Рівень освіти робітників промисловості певною мірою 
впливає на інтенсивність прояву мотиву самодостатності. Але 

цей вплив досить своєрідний. Він менше позначається на 

мотивах працівників із неповною середньою освітою та 
працівників зі спеціальною середньою освітою і більше – на 

мотивах працівників із вищою та середньою освітою. У 
першому випадку низький рівень освіти, очевидно, співпадає з 

настроями заляканості та невпевненості у собі, що понижує 

інтенсивність прояву мотиву самодостатності, а що стосується 
респондентів зі спеціальною середньою освітою, то цілком 

імовірно, що тут ми маємо справу із середнім фаховим рівнем 

службового персоналу, з яким керівництво підприємств 
рахується в останню чергу. В іншому разі фахівці з вищою 

освітою – це найбільш впливова соціальна сила на 

виробництві, а робітники із середньою загальною освітою – 
основна маса безпосередніх виробників, із настроями і 

вимогами яких керівництво змушене рахуватися. Помітно 
впливає рівень освіти на прояв мотиву відчаю, запобігання 

лихові, що і є свідченням культури протестної поведінки в 

освічених людей: якщо у працівників із неповною середньою 
та спеціальною середньою освітою мотив відчаю притаманний 

20,7, 18,9 і 18,1%, то працівникам із вищою освітою – значно 

менше – 14,8%. Очевидно, відчай як імпульсивність, як мотив 
може призвести до непередбачених наслідків – деструкції або 

певної виснаженості – і значною мірою залежить від рівня 

освіти працівників. 
Показники мотиву солідарності у різних освітніх групах, 

за винятком першої, майже скрізь однакові. Але якщо 

вилучити з мотиву солідарності (єднання) його складові 
(керування закликами профкому (страйкому) до участі в 

акціях протесту; готовність іти за гаслами різних політичних 
партій або течій; бажання примкнути до протестуючої 
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більшості (бути разом із товаришами), то картина відразу 

змінюється. Виявляється, що схильність до закликів профкому 

більшою мірою притаманна працівникам із вищою освітою 
(16,1%) і меншою – із неповною середньою освітою (9,1%). 

Готовність слідувати гаслам різних політичних партій або 

течій більшою мірою притаманна працівникам із вищою 
(8,9%) і спеціальною середньою (5,9%) освітою, меншою 

мірою – працівникам із середньою освітою (2,4%) і зовсім не 
притаманна працівникам із неповною середньою освітою. 

Матеріальні чинники та мотиви поведінки. Помітний 

зв’язок простежується між структурою протестних мотивів і 
різним часовим виміром заборгованості робітникам 

промисловості їхньої зарплати. Дані засвідчили, що залежно 

від затримки з виплати зарплати протестний рух відбувається 
хвилеподібно. Перша “висока” хвиля спостерігається після 

того, як затримка триває до 3 місяців: саме в такий проміжок 

часу протестний рух зростає і охоплює близько 27% 
працівників промисловості. Друга “висока” хвиля відбувається 

тоді, коли заборгованість перевищує рік (вона охоплює 35,5% 

працівників). Для мотивації протестної поведінки під час 
першої “хвилі” характерні: високий рівень актуалізації мотивів 

досягнення шляхом самодостатності (50,8%), помірно високий 
рівень мотивів солідарності (35,6%), нижче за середній рівень 

– наявність мотиву відчаю (10,8%). Для мотивації протестної 

поведінки під час другої “хвилі” характерні: високий рівень 
мотивів самодостатності (59,2%), середній рівень солідарності 

(22%) і високий рівень наявності мотиву відчаю (28,2%). 

Особливістю є та обставина, що з часом, коли протестуючі 
працівники набувають досвіду боротьби за свої права, вони 

більшою мірою починають покладатися на власні зусилля і 

меншою – на допомогу з боку професійних спілок і 
різноманітних політичних партій і рухів. Якщо серед 

працівників, яким затримали зарплату до 3 місяців, позитивно 
реагують на заклики й організаційну допомогу з боку 

профкомів 22,6%, то серед працівників, яким затримали 

зарплату більше як на рік, таких лише 11%; серед перших є 
такі, які відгукуються на гасла політичних партій, – 11,3%, 
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серед других таких узагалі немає. Водночас серед останніх 

помітно висока кількість тих, хто мотивує свою протестну 

поведінку відчаєм (28,2%), у той час як серед перших таких 
набагато менше. Подібна картина спостерігається і стосовно 

протестної мотивації співпрацівників респондентів (за 

оцінками останніх). На думку респондентів, для мотивації 
протестної поведінки їх співпрацівників, товаришів по роботі, 

під час першої “хвилі” протесту характерним є порівняно 
високий рівень мотивів досягнення (53%), трохи вищий за 

середній рівень мотивів солідарності (27,2%) і низький рівень 

актуалізації мотиву відчаю (12,8%). Для мотивації протестної 
поведінки працівників під час другої “хвилі” характерні, на 

думку останніх, високий рівень мотивів досягнення (59,5%), 

низький рівень мотивів солідарності (10,5%) і середній рівень 
актуалізації мотиву відчаю (28,2%). Отже, ця інформація 

підтверджує вже зроблений вище висновок про зниження 

довіри протестуючих до офіційних інституцій та організацій, 
покликаних захищати їх права й інтереси. 

Ціла низка показників матеріального становища 

працівників промисловості Донецької області, пов’язана з 
показниками мотивації їх протестної поведінки, висвітлює 

вплив цього становища на структуру протестних мотивів і 
питому вагу кожного з них. Апріорі можна стверджувати про 

вагомий вплив матеріальних чинників на пожвавлення 

протестного руху та домінування при цьому мотивів 
досягнення та відчаю. Це цілком очевидно, але якою мірою, в 

якому напрямі і як саме впливає на мотивацію протестної 

поведінки матеріальний стан протестуючих – дати на ці 
питання відповіді можуть лише результати соціологічних 

досліджень (табл. 5.18). 
 

Таблиця 5.18. Співставлення мотивів протестної поведінки  
опитаних із матеріальним станом їх родини,  
% до тих, хто відповів, n = 228 

Структура мотивів Матеріальний стан родини працюючих 
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Прибутків 
вистачає, 

але зайвих 
грошей 
немає 

Грошей 
вистачає 
лише на 

харчі 

Грошей  
постійно  

не вистачає, 
доводиться 

себе  
обмежувати 

Сім’я 
перебуває 
фактично 

у 
злиденно

му  
стані 

Мотив самодостатності як  
перетворена форма мотиву  
досягнення 

62,7 53 53,6 51,8 

Мотив солідарності, поєднання 22 21 22,4 18,5 

Мотив відчаю, запобігання 
лихові 

9,3 22,6 17,5 29,6 

Мотив особистісного 
самовираження, 
самовдоволення 

2,5 2,2 3,9 - 

 

Матеріальний стан родини сам по собі не впливає 

помітним чином на мотиви досягнення і мотиви солідарності 
за винятком оцінок матеріального стану тих сімей, в яких 

прибутків вистачає. Опосередковано це свідчить про те, що 

рівень добробуту сім’ї не визначається лише одним заробітком 
опитаного працівника промислового підприємства, оскільки на 

цей стан впливають прибутки інших членів родини. Єдине, на 

що помітно впливає зазначений стан, – це мотив відчаю. 
Навіть якщо працівник отримує зарплату чи прибуток, що 

вищі за середній, але його родина при цьому бідкається, 
отримуючи мізерні доходи, то саме вболівання за стан родини, 

відчай і бажання запобігти лихові штовхають його на рішучий 

протест. Таким чином, дійсні причини соціального протесту 
не завжди знаходяться в соціально-емоційній сфері 

колективів промислових підприємств або в самій особистості 

працівника. Досить часто вони лежать за межами 
виробництва – у побутовій чи родинній сфері. Отже, 

мотивація відчаю у таких випадках, як і мотивація досягнення, 

далеко не завжди є виправданою: протестна поведінка тут має 
бути переадресована іншим, більш високим за рангом владним 

структурам, які відповідають за адекватну соціальну політику 

в країні. 
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Доповнюють картину мотивації протестної поведінки дані 

про вплив власного матеріального стану на мотивацію мотивів 

цієї поведінки (табл. 5.19). 
Перш ніж говорити про вплив відчуття (оцінки) власного 

матеріального стану на мотивацію протестної поведінки, варто 

зауважити, що ця оцінка більшою мірою є суб’єктивним 
відчуттям свого становища, аніж віддзеркаленням реального 

матеріального стану працівника (так, скажімо, з одним і тим 
самим посадовим окладом один відчуває себе небагатим, але й 

не бідним, а інший – бідним). Через цю обставину про вплив 

“матеріального стану” працівника на структуру мотивів його 
протестної поведінки можна говорити лише відносно. 

 

Таблиця 5.19. Мотиви протестної поведінки респондентів залежно  
від особистого матеріального стану, % до тих,  
хто відповів, n = 228 

Структура мотивів 

Оцінка свого матеріального стану  
(відчуття) (за рівнем доходів) 

середній  небагатий  бідний 

Мотив досягнення 60,6 55,8 54,1 

Мотив солідарності, 
консолідованості, поєднання,  

22,7 21,5 21,6 

Мотив відчаю, запобігання лихові 12,1 17,6 21,6 

Мотив особистісної самореалізації 
(самовираження, самовдоволення)  

4,5 3,3 1,8 

 

Між категорією “середніх” та категорією “небагатих” 

суттєвої різниці не спостерігається: вони майже рівною мірою 

впливають на питому вагу наявності того чи іншого мотиву в 
обох категоріях (єдина найбільш помітна відміна – мотив 

відчаю, що більшою мірою позначився в категорії 
“небагатих”). Різниця стає помітною, коли мова заходить про 

мотивацію “бідних”: у них менша питома вага мотиву 

досягнення і ще менша – мотиву відчаю та мотиву 
особистісної самореалізації, самовираження. Порівнюючи ці 

залежності із залежністю структури мотивів протестної 

поведінки від матеріального стану родини опитаних 
(табл. 5.19), неважко помітити, що відчуття своєї належності 

до бідних меншою мірою активізує мотиви самодостатності та 
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солідарності, породжує соціальний протест у деструктивному 

напрямі, гіпертрофуючи мотив відчаю. Нарешті, помітним є 

той факт, що мотив особистісного самовираження більше 
притаманний працівникам середнього рівня доходів і 

зменшується в інших категоріях опитаних у міру пониження 

рівня їх матеріального добробуту. 
Таким чином, структура мотивів протестної поведінки 

працюючих має ранговий вигляд і складається із мотивів 
самодостатності; солідарності; відчаю та особистісного 

самовираження. Мотиваційне ядро протестної поведінки 

утворює мотив конструктивної самодостатності, в основі якого 
– переконаність робітників промисловості у тому, що лише 

шляхом протесту, рішучих дій можна домогтися поліпшення 

свого становища. Конструктивність цього мотиву виявляється 
у прагненні робітників промисловості протестувати заради 

захисту своїх прав, людської гідності, установлення відносин 

соціальної справедливості. Фактор матеріального виживання є 
ключовим у мотиваційній структурі протестної поведінки 

робітників промисловості. 

 

5.5. Пріоритетні захисні стратегії працівників у разі  

порушення трудових і соціально-економічних прав 
 

Соціальна активність, можливість і здатність захистити 

свої права та інтереси стають тими критеріями, за якими 
можна судити про ступінь розвиненості інститутів захисту та 

самозахисту прав людини в українському суспільстві. 

Розвиненість системи права та дотримання прав людини є 
основною ознакою демократичності держави. Блок питань 

щодо оцінки ефективності методів захисту прав при їх 

порушеннях роботодавцем у сфері праці дозволяє виявити 
тенденції щодо соціальної активності, вибір пріоритетних 

методів захисту прав працюючих у Донецькому регіоні, 

Україні в цілому. 
Одним із напрямів забезпечення соціально-економічної 

захищеності населення України та її регіонів, утвердження 
державної демократії є створення умов, поширення досвіду і 
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традицій виконання законодавчо регламентованих прав і 

свобод людини, дотримання трудового законодавства, 

державних соціальних стандартів і гарантій. Ця реалізація і 
дотримання стосуються законодавчо регламентованих прав 

трудового законодавства, колективного та трудового договору; 

прав на своєчасну виплату заробітної плати, не нижчу від 
установленої законом, на достатній життєвий рівень; прав на 

працю і стабільну зайнятість шляхом створення додаткових 
сучасних робочих місць; прав на захист від дискримінації в 

сфері праці, від несправедливого звільнення, від експлуатації 

праці; прав на дотримання роботодавцем безпечних, 
нормальних та гідних умов праці; прав на одержання 

державних соціальних стандартів та державних соціальних 

гарантій тощо. 
Соціологічні обстеження виявили пріоритетні напрями 

дій та можливі стратегії поведінки працюючих Донецької 

області щодо захисту своїх прав та інтересів при їх 
порушеннях у трудовій сфері. Репертуар типових дій у таких 

випадках включає: звернення до суду; звернення до урядових 

структур; звернення до профспілок і такі протестні методи, як 
участь у мітингах, маніфестаціях, пікетуваннях та організація 

страйків. 
Основними порушеннями у сфері праці, які стали 

причиною реалізації такого репертуару захисних дій на період 

2000, 2003, 2004 рр., були невиплата заробітної плати, 
недотримання роботодавцем безпечних умов праці, 

несправедливе звільнення колег по роботі, порушення 

трудового договору. 
Несвоєчасність виплати заробітної плати залишається 

найвагомішим порушенням трудових прав працюючих. Воно 

безпосередньо визначає ступінь задоволення основних потреб, 
рівень і якість життя працюючих, соціально-економічні умови 

відтворення, розвитку та використання людських ресурсів, що 
впливає на загальний фон соціальної напруженості та 

стабільності в українському суспільстві, його окремих регіонів 

і Донецького зокрема. Результати обстеження із “Базової 
захищеності населення” розкривають наявність значних 
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проблем із цього питання. Так, відповіді працюючих 

Донецької області у 2002, 2003, 2004 рр. фіксують достатньо 

високі показники короткочасних затримок із виплат заробітної 
плати терміном від 1 до 3 місяців – більше половини 

працюючих (від 69 до 84%) не отримують винагороду за 

працю своєчасно; дещо вищі показники спостерігаються в 
цілому по Україні (від 70 до 87%). 

Основною причиною затримки із виплат заробітної плати 
протягом 3 місяців опитані назвали скрутний соціально-

економічний стан підприємства, де вони працюють. У 

Донецькій області протягом 2002-2003 рр. ці показники майже 
не відрізнялися від середніх по Україні (84-88%), проте 

суттєве поліпшення ситуації з цього питання зафіксовано у 

2004 р. У Донецькій області показник фінансової 
неспроможності підприємства своєчасно виплачувати 

заробітну плату знизився на 31%, в Україні – на 10%.  

Поліпшення соціально-економічної ситуації в Україні та її 
регіонах, що зафіксовано у 2004 р., позначилося на виборі 

методів захисту прав працюючих. Так, протягом 2002-2004 рр. 

намітилися певні тенденції вибору захисних методів при 
тривалій невиплаті заробітної плати. Так, найбільш 

ефективним методом захисту своїх прав працюючі визначили 
звернення до судів (табл. 5.20). 

 
Таблиця 5.20. Оцінка працюючими у Донецькій області та Україні  

ефективності методів захисту прав при тривалій  
невиплаті заробітної плати у 2002, 2003, 2004 рр.,  
% до зайнятих 

Методи захисту прав 

Невиплата заробітної плати  
більш ніж 3 місяці 

Донецька область Україна 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Звернення до суду 36,4 36,5 37 39 45 41 

Звернення до урядових структур 8,3 12,5 13 8 9 10 

Звернення до профспілкового органу 18,3 14,1 14 13 13 13 

Участь у мітингах, маніфестаціях, 
пікетуваннях, інших колективних 
заходах 

2,6 3,4 3 3 4 3 

Участь у страйку 6,6 4,9 6 4 4 3 

Нічого не робити 5,8 6,2 4 5 6 6 
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Інше  4,3 4 4 5 3 4 

Не знаю 17,6 18,4 20 18 17 20 
 

У Донецькій області зафіксовано сталу тенденцію 

прихильності респондентів до судів. В Україні зафіксовано 
зниження довіри до цього соціологічного інституту протягом 

2004 р. у межах 4%, що пояснюється негативними явищами у 

судовій сфері: зловживанням службовим становищем суддів 
(62% – показник збільшився порівняно із 2003 р. на 5%), 

неоперативністю реагування на звернення громадян (17-19%) 

тощо. 
У 2004 р. збільшилася кількість тих, хто не знає, як 

захистити свої права у разі тривалих невиплат заробітної 

плати. Ця тенденція характерна як для Донецької області, так і 
для України в цілому (по 20%). Звернення до профспілок стало 

втрачати свою актуальність для працюючих у Донецькому 
регіоні (показник зменшився на 4%), тоді як в Україні 

простежуються сталі тенденції щодо цього питання (по 13% у 

кожному обстеженому році). Спільні тенденції зберігаються 
при оцінці звернень до урядових структур влади – показники 

готовності звертатися до них поступово збільшуються (8-13% 

у Донецькій області, 8-10% в Україні). 
При оцінюванні протестних методів як захисних 

механізмів працюючих у разі тривалої невиплати заробітної 

плати роботодавцем спостерігаються різні тенденції в Україні 
та Донецькій області. Так, участь у страйку оцінено 

працюючими як більш ефективний протестний метод 

порівняно з мітингами, маніфестаціями, пікетуваннями. 
Характерною особливістю захисних механізмів у Донецькій 

області (7; 5; 6%) є більш високі показники вибору страйків у 
разі невиплати заробітної плати порівняно з відповідними 

показниками по Україні (4; 4; 3%). Тенденції вказують на 

більш рішучу налаштованість працюючих Донецького регіону 
до застосування страйків, ніж працюючих у цілому по Україні. 

Отже, при тривалій невиплаті заробітної плати виявлено у 

працюючих Донецької області найбільшу довіру до таких 
захисних механізмів, як звернення до суду, до урядових 
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структур влади, участь у страйку. Для працюючих в Україні 

зафіксовано дещо інші пріоритети, які позначилися на 

зростанні та сталому відношенні до таких методів захисту 
прав, як звернення до профспілок, до урядових структур 

влади. Зафіксовано зниження рівня довіри до протестних 

методів захисту прав в Україні. 
Ситуація щодо забезпечення гарантій зайнятості дуже 

гостро постає як перед працюючими в Україні, так і її регіонів. 
Невпевненість щодо збереження надійної стабільної роботи 

висловили 37-46% працюючих у Донецькій області і 43-47% 

працюючих в Україні протягом 2002-2004 рр. Засвідчили 
незахищеність від несправедливого звільнення від 17 до 22% 

працюючих у Донецькій області та чверть опитаних в Україні 

(третина респондентів не визначили рівень своєї захищеності 
щодо цього питання). 

Серед причин соціально-трудової конфліктності в 

Донецькій області у питанні загрози звільнення показники 
соціальної напруженості у 2003 і 2004 рр. зросли від 14 до 

18%. Це свідчить про незадовільний стан реалізації гарантій 

стабільної зайнятості у сфері соціально-трудових відносин як 
на національному, так і на регіональному рівнях управління. 

У разі несправедливого звільнення колег по роботі 
найбільш ефективними методами захисту прав працюючі 

визначили звернення до судів, до профспілок, до урядових 

структур влади. Оцінки працюючих у Донецькій області 
виявили тенденції зростання довіри до судів у 2002, 2003, 

2004 рр. (відповідно 26; 28; 31%), тоді як довіра до них із боку 

працюючих в Україні хвилеподібно падає (29; 32; 31%). 
Достатньо високу оцінку отримали профспілки як захисники 

прав працюючих при несправедливому звільненні (23-31%) 

(табл. 5.21). 
Тенденції збільшення довіри до них спостерігаються в 

Донецькій області, протилежні тенденції виявлено по Україні, 
де прихильність звернень до профспілок нижче регіональних у 

межах 8%. 

Протестні методи не користуються довірою у працюючих 
у разі несправедливого звільнення колег по роботі як у 
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Донецькій області, так і в Україні. Не можна не помітити 

високих показників позицій “Нічого не робити” (5-8%) та “Не 

знаю” (21-25%) як в Україні, так і в Донецькій області, що є 
свідченням негативного соціального самопочуття працюючих, 

слабкої соціальної захищеності у питанні стабільної 

гарантованої зайнятості на засадах соціальної справедливості. 
 

Таблиця 5.21. Оцінка працюючими в Донецькій області та Україні  
ефективності методів захисту прав відносно  
роботодавця при несправедливому звільненні колег  
по роботі у 2002, 2003, 2004 рр., % до зайнятих 

Методи захисту прав 

Несправедливе звільнення  
колег по роботі 

Донецька область Україна 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Звернення до суду 25,9 28,1 31 29 32 31 

Звернення до урядових структур 6,2 7,5 5 7 7 7 

Звернення до профспілкового органу 30,9 25,8 27 24 25 23 

Участь у мітингах, маніфестаціях, піке-
туваннях, інших колективних заходах 

2,2 2,1 2 3 3 2 

Участь у страйку 1,5 2,9 1 2 3 2 

Нічого не робити 7,3 8,2 6 5 7 7 

Інше  4,5 2,5 5 4 3 4 

Не знаю 21,5 22,9 22 21 21 25 

 

Одним із вагомих порушень трудових прав працюючих 

роботодавцем є незабезпеченість безпечних умов праці, 
низький рівень з її охорони. Як зазначалося вище, у Донецькій 

області ця проблема набуває досить важливого значення, що 

обумовлює її актуальність. Це пов’язано з великою 
концентрацією промислових підприємств зі шкідливими та 

небезпечними умовами праці на території області (у першу 
чергу вуглевидобувні підприємства). Тому завищена потреба 

захисту прав працюючих Донецького регіону на безпечні 

умови праці є природною і нормальною.  
Результати соціологічних обстежень виявили високий 

рівень довіри й авторитетність профспілок при вирішенні 

цього важливого питання. Оцінки звернень до них є 
найвищими за пріоритетністю порівняно з іншими методами 

захисту прав. Ступінь довіри до профспілок у Донецькій 
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області вище за середні показники в Україні у межах 8%. 

Проте спостерігається зниження готовності звертатися до них 

при недотриманні роботодавцем умов безпеки праці як у 
Донецькій області, так і в Україні у цілому протягом 2004 р. 

Подібне зниження довіри зафіксовано при оцінці звернень до 

судів та готовності застосовувати протестні дії. Поступово 
зростають показники довіри до урядових структур влади 

(табл. 5.22). 
Отже, зважаючи на пріоритетність вибору працюючими 

готовності звертатися до профспілок у разі недотримання 

роботодавцем умов безпеки та охорони праці, профспілковим 
лідерам необхідно враховувати цю тенденцію високої до них 

довіри з боку працюючих і активізувати захисні функції для 

збереження і розвитку престижу профспілок як реальних 
захисників прав та інтересів людини праці. 

 
Таблиця 5.22. Оцінка працюючими в Донецькій області та Україні  

ефективності методів захисту прав при недотриманні  
роботодавцем умов безпеки праці у 2002, 2003, 2004 рр.,  
% до зайнятих 

Методи захисту прав 

Недотримання роботодавцем  
умов безпеки праці 

Донецька область Україна 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Звернення до суду 19 18 17 20 23 22 

Звернення до урядових структур 10 12 15 10 11 12 

Звернення до профспілкового органу 37 38 34 31 31 30 

Участь у мітингах, маніфестаціях, 
пікетуваннях, інших колективних 
заходах 

2 1 2 3 3 2 

Участь у страйку 3 4 1 2 3 2 

Нічого не робити 5 5 4 4 5 6 

Інше  5 4 7 5 4 4 

Не знаю 20 18 20 20 20 23 

 

Пріоритетність довіри до профспілок із боку працюючих 
спостерігається при порушенні положень трудового договору. 

У Донецькій області оцінки захисної функції профспілки як 
одного з методів захисту трудових прав на рівні підприємства 

є значно вищими за оцінки працюючих в Україні (у межах 9%) 
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і мають позитивні тенденції до зростання (33; 32; 35%), тоді як 

готовність звертатися до судів серед працюючих донеччан 

падає (33; 30%). Тому спостерігається різна пріоритетність при 
виборі методів захисту прав працюючими в Донецькій області 

і працюючими в Україні, які готові більшою мірою звертатися 

до судів, ніж до профспілок. Така картина створює підстави 
для ствердження, що діяльність профспілок у Донецькій 

області є потужною і активною, працюючі реально відчувають 
їх спроможність захистити трудові права у разі їх порушення, 

особливо в питаннях порушень трудового договору та при 

недотриманні роботодавцем умов безпеки праці (табл. 5.23). 
Характерною ознакою вибору працюючими протестних 

методів захисту прав при порушенні трудового договору є 

повна ідентичність у відповідних стратегіях захисту у 
працюючих у Донецькій області й Україні в цілому. Оцінки 

готовності протестувати є вкрай низькими і мають тенденції 

до спаду. Рейтинг звернень до урядових структур влади є 
найнижчим при порушенні трудового договору і коливається у 

межах 6-8%. Суттєвих особливостей при оцінках цього методу 

по Донецькій області та Україні не виявлено. До чверті 
опитаних як у Донецькій області, так і в Україні при 

порушенні трудового договору не визначили власних захисних 
стратегій. 

 
Таблиця 5.23. Оцінка працюючими в Донецькій області та Україні  

ефективності методів захисту прав відносно  
роботодавця при порушенні трудового договору  
у 2002, 2003, 2004 рр., % до зайнятих 

Методи захисту прав 

Порушення положень  
трудового договору 

Донецька область Україна 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Звернення до суду 33 30 30 31 34 34 

Звернення до урядових структур 6 8 7 7 8 8 

Звернення до профспілкового органу 33 32 35 27 28 26 

Участь у мітингах, маніфестаціях, 
пікетуваннях, інших колективних 
заходах 

2 2 1 2 2 1 

Участь у страйку 2 2 1 2 2 1 

Нічого не робити 3 5 3 3 5 5 
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Інше  4 3 4 4 3 3 

Не знаю 18 20 19 19 19 22 

 

Отже, при грубих порушеннях роботодавцем трудових 
прав працюючих пріоритетним є вибір мирних, 

неконфронтаційно-протестних стратегій захисту прав. 

Найбільш ефективними методами захисту працюючі 
визначили звернення до судів, до профспілок, до урядових 

структур влади. Чверть опитаних взагалі не змогли 
визначитися із власними стратегіями щодо захисту та 

самозахисту трудових прав. Діяльність профспілок опитані в 

Донецькій області оцінили значно вище, ніж опитані в Україні, 
особливо при порушенні роботодавцем умов безпеки праці та 

порушенні трудового договору. Більше третини опитаних 

висловили свою прихильність звертатися до судів, проте у 
2004 р. зафіксовано зниження довіри до цього методу при 

різних трудових порушеннях. Серед працюючих в Україні 

готовність звертатися до судів є вищою порівняно з оцінками 
опитаних у Донецькій області. Готовність звертатися до 

урядових структур влади при трудових правопорушеннях 

зростає і в Донецькій області, і в Україні у цілому. Протестні 
методи залишаються крайніми радикальними заходами, до 

яких працюючі вдаються без особливого ентузіазму. Оцінки 
готовності брати участь у страйках є більшими порівняно з 

мітингами, маніфестаціями і суттєво збільшуються при 

тривалих невиплатах заробітної плати. При інших порушеннях 
роботодавцем трудових прав протестні акції не відіграють 

суттєвої ролі в оцінках можливих стратегій захисту прав 

працюючими. Прихильність до протестних дій (страйків) 
більше виявлена у працюючих у Донецькій області, ніж в 

Україні в цілому.  

При порушенні соціальних прав працюючих найбільшу 
соціальну напруженість і невдоволення викликають 

подорожчання продовольчих чи інших товарів, а також 
регулярні відключення електро-, водо-, теплопостачання 

(табл. 5.24). 
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Так, при подорожчанні продовольчих чи інших товарів, а 

також при регулярних відключеннях електро-, водо-, 

теплопостачання оцінки респондентів Донецької області та 
України мають спільні тенденції: найбільш ефективним 

методом захисту прав опитаними визначено звернення до 

урядових структур влади (18-44%). Ефективність звернень до 
судів як методу захисту соціальних прав є невисокою (2-15%). 

Серед протестних методів участь у страйку оцінено як менш 
ефективну протестну акцію (4-7%), ніж участь у мітингах, 

маніфестаціях, пікетуваннях (4-15%). Оцінки діяльності 

профспілки є низькими, бо захист прав щодо гідних умов 
життєзабезпечення не належить безпосередньо до їх 

компетенції (1-3%). Високими є показники невизначеності 

щодо захисних стратегій (24-38%) працюючих у разі 
порушення їх соціальних прав. Такими є загальні тенденції, за 

оцінками опитаних, у Донецькій області та Україні.  

 
Таблиця 5.24. Оцінка працюючими в Донецькій області та Україні  

ефективності методів захисту прав при подорожчанні 
продовольчих чи інших товарів, а також при регулярних 
відключеннях електро-, водо-, теплопостачання у 2002, 
2003, 2004 рр., % до зайнятих 

Методи захисту прав 
Донецька область Україна 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Подорожчання продовольчих чи інших товарів 

Звернення до суду 6 5 2 6 6 6 

Звернення до урядових структур 21 19 18 21 20 23 

Звернення до профспілкового органу 3 3 2 3 2 3 

Участь у мітингах, маніфестаціях, 
пікетуваннях, інших колективних 
заходах 

10 13 10 15 13 12 

Участь у страйку 5 4 5 7 7 6 

Нічого не робити 16 17 20 12 13 13 

Інше  6 6 6 5 4 4 

Не знаю 35 31 38 32 32 34 

Регулярні відключення електро-, водо-, теплопостачання 

Звернення до суду 12 15 12 6 6 6 

Звернення до урядових структур 44 39 44 21 20 23 

Звернення до профспілкового органу 1 2 1 3 2 3 

Участь у мітингах, маніфестаціях, 4 6 4 15 13 12 
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пікетуваннях, інших колективних 
заходах 

Участь у страйку 4 2 3 7 7 6 

Нічого не робити 6 7 5 12 13 13 

Інше  6 5 5 5 4 4 

Не знаю 24 24 27 32 32 34 

 

Помітними є відмінності при виборі методів захисту 

соціальних прав працюючих в Україні та Донецькій області 
при грубому порушенні умов їх життєзабезпечення. Оцінки 

працюючих в Україні у разі цих порушень відрізняються 

схожі- 
стю вибору і рівністю оцінок захисних методів як при 

подорожчанні продовольства, так і при регулярних 

відключеннях електро-, тепло-, водопостачання: звернення до 
урядових структур – 20-23%; участь у мітингах, маніфестаціях, 

пікетуваннях – 12-15%; звернення до судів – по 6% тощо. 
Вони не мають високих коливань залежно від 

правопорушення, тоді як відповіді працюючих у Донецькій 

області чітко залежать від варіанта правопорушення. Так, 
регулярні відключення електро-, водо-, теплопостачання 

викликають більшу захисну реакцію в опитаних у Донецькій 

області. Зверненням до урядових структур влади донеччани 
надали вдвічі більші позитивні оцінки (39-44%), ніж опитані в 

Україні (20-23%). Звернення до судів респонденти в Донецькій 

області (12-15%) оцінили вдвічі вище, ніж в Україні (по 6%). 
Оцінки протестних методів, навпаки, є нижчими майже вдвічі. 

Отже, регулярні відключення електро-, тепло-, 

водопостачання сприймаються респондентами більш гостро, 
ніж подорожчання продовольчих та інших товарів. 

Прихильність до протестних методів – мітингів, маніфестацій, 
пікетувань – різко зростає при порушенні умов 

життєзабезпечення, особливо в Україні (показник 

прихильності брати участь у мітингах, маніфестаціях 
становить 12-15%). Показовим є той факт, що при 

подорожчанні товарів одночасно різко зростає кількість тих, 

хто взагалі нічого не збирається робити або не визначився із 
захисними стратегіями як в Україні (сумарний показник 
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становить 44-47%), так і в Донецькій області (відповідно 48-

58%). Загальна картина створює наявність апатично-

протестної моделі в можливих стратегіях захисту прав 
працюючих при порушенні умов життєзабезпечення.  

У цілому при порівнянні ефективності методів захисту 

прав при порушеннях у трудовій сфері та умов 
життєзабезпечення спостерігаються різний вибір адресатів 

захисту. Свої трудові права працюючі в Донецькій області 
готові захищати в основному через суди, звернення до 

профспілок; спостерігається підвищена готовність 

застосовувати страйки, особливо при тривалій невиплаті 
заробітної плати. Працюючі в Україні надають більшу 

перевагу зверненням до судів, не дуже довіряють профспілкам 

і практично не готові застосовувати протестні акції для 
захисту своїх трудових прав. 

Захист соціальних прав працюючих у Донецькій області 

та Україні асоціюється зі зверненнями до урядових структур 
влади і високими показниками протестних і пасивних 

захисних стратегій. Показовим виявився факт високої 

протестної налаштованості на застосування протестних 
методів (мітинги, маніфестації) при погіршенні умов 

життєзабезпечення серед опитаних в Україні. Респонденти ж 
Донецької області висловили високу довіру судам при захисті 

трудових прав і урядовим структурам при захисті прав 

життєзабезпечення. 
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Розділ 6 
 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСІВ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

6.1. Інтегральна оцінка соціально-економічної  

захищеності населення Донецької області у 2004 р.  

та методика її розрахунку 
 

Якість регіонального управління залежить від наявності 

повної та достовірної інформації щодо стану та тенденцій 

соціального розвитку в області; соціальної, трудової та 

підприємницької активності; рівня життя населення, його 

стану здоров’я; сприйняття реалій повсякденного життя тощо. 

Завдяки реформуванню соціальної статистики в Україні, її 

адаптації до вимог міжнародної статистики Держкомстат 

України протягом 2000, 2002-2004 рр. проводив соціологічні 

обстеження в межах міжнародної цільової програми “Базова 

захищеність населення України” та реалізації технічного 

проекту МОП–ПРООН–Держкомстат “Вимірювання бідності: 

розробка індикаторів соціально-економічної захищеності 

населення України”. Для виконання завдання визначеного 

проекту щодо розробки Методики визначення інтегрального 

показника  
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соціально-економічної захищеності особи були залучені 

фахівці Інституту економіки промисловості НАН України. У 

2000 р. таку методику було розроблено, апробовано та подано 

на міжнародній конференції перед керівниками та 

відповідальними виконавцями цього проекту, представниками 

МОП, ПРООН та обласних статистичних управлінь України, а 

також видано в науковій монографії “Соціальна захищеність 

населення України” [93]. Застосування цієї методики у 2002-

2004 рр. підтвердило її придатність для спостереження та 

вимірювання соціально-економічної захищеності населення 

України, а також для розвитку й забезпечення комплексності 

оцінок соціальних процесів з одночасним використанням 

статистичних відомостей та результатів соціологічних 

обстежень. Апробовані та нові підходи до вимірювання та 

оцінки соціально-економічної захищеності подано в 

колективній монографії “Інформаційне забезпечення 

державного та регіонального соціального управління” [42]. 

Інтегральна оцінка рівня соціально-економічної 

захищеності працюючих у Донецькій області за сферами 

зайнятості працюючих за результатами обстеження 2004 р. 

проводиться за допомогою інтегрального показника соціальної 

захищеності населення, методика побудови якого розроблена 

фахівцями Інституту економіки промисловості НАН України 

[93, с. 270-276; 42, с. 120-130]. 

На регіональному рівні ця оцінка виконується вперше для 

Донецької області за всі роки обстеження із 2000 по 2004 рр. 

Розробка інтегрального показника базується на об’єднанні 

в один показник індикаторів по кожній стратегії (напряму) 

безпеки, які подані в анкеті, за якою проведене вибіркове 

обстеження “Базова захищеність населення України” 

(Додаток А). Кожна стратегія (за структурою розділів анкети 

2004 р. (Додаток Б) соціально-економічної захищеності 

характеризується конкретними індикаторами (показниками), 

вибір яких для розрахунку інтегрального показника 
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здійснювався від їх інформативності про стан та напрями 

впливу на рівень захищеності населення. 

Для розрахунку інтегрального показника були вибрані 
індикатори з урахуванням їх впливу на рівень соціально-

економічної захищеності населення регіону за окремими 
розділами анкети: 

розділ ІІ “Базова захищеність” – питання 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 

2.5а, 2.6 – відповіді “ні”, “незадовільний”, “не довіряю”;  
2.7а-г – відповідь “у небезпеці”; 2.9а, в, д, ж – відповідь 

“погано”; 2.11а, б, в, г, д, е – відповіді 3, 4, 5; 2.12 – відповіді 3, 

4, 5. Усі питання включаються зі знаком “плюс”; 
розділ ІІІ “Захищеність доходу” – питання 3.1 (відповідь: 

менше 201 грн. (3.1/3.2); 3.6 – відповідь 1; 3.7 – відповіді 4, 5; 

3.8 – відповіді 3, 4; 3.9 – відповідь “ні”; 3.11а – відповіді 1, 2, 
3; 3.10 – відповідь “мав право” перемножується з відповіддю 

“ні” на запитання 3.10а; 3.13 – відповідь “ні”; 3.13а – відповідь 

1; 3.14 – відповіді 1, 2; 3.15 – відповіді 2, 3; 3.17 – відповіді 2, 
3, 4; 3.17г – відповіді 1, 2, 3; 3.19 – відповіді 2, 3; 3.20а-е – 

відповідь 2; 3.21а-е – відповіді 1, 2; 3.22, 3.22г – відповіді 1, 2; 
розділ ІV “Захищеність професійних вмінь” – питання 

4.2 – відповідь “ні”; 4.4 – відповіді 4, 5; 4.5 – відповіді 3, 4, 5; 

4.6, 4.7 – відповіді “ні”; 4.8 – відповідь “так”; 4.9а – відповіді 
3, 4, 5; 4.9в – відповіді 1, 2; 4.10 – відповіді 3, 4, 5; 4.11а, в, 

4.12 – відповідь “ні”; усі включаються в інтегральний 

показник зі знаком “плюс”; 
розділ V “Безпека ринку праці” – питання 5.3 – відповідь 

“так”; 5.4 – відповіді 1, 2, 3, 4; 5.4б – відповідь “так”; 5.4в – 

відповіді 4, 5; 5.4е – відповідь “ні”; 5.5 – відповіді 1, 2, 3. Усі 
включаються зі знаком “плюс”; 

розділ VІ “Гарантії зайнятості” – питання 6.2 – відповіді 
2, 3, 4; 6.5 – відповіді 3, 4; 6.8, 6.9 відповідь 1; 6.7 – відповіді 4, 

5; 6.10а, б, в – відповіді 3, 4, 5; 6.13а-е – відповіді 3, 4, 5, – 

включаються зі знаком “плюс”, а відповідь 1 на питання 6.14 – 
зі знаком “мінус”; 

розділ VІІ “Безпека умов праці” – питання 7.1а, б, в – 

відповідь 1; 7.2 – відповідь “так”; 7.3 – відповіді 3, 4, 5; 7.4а-к 
– відповіді 3, 4, 5, – включаються зі знаком “плюс”. Відповідь 
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“так” на питання 7.5 перемножується з відповідями 3.4 на 

питання 7.5а; 7.8, 7.9, 7.10 – відповідь “так”, – входять зі 

знаком “плюс” у структуру інтегрального показника; 
розділ VІІІ “Гарантії волевиявлення та соціальна 

активність” – питання 8.1 – відповідь “так”; 8.2 – відповідь 1; 

8.8 – відповідь 1 – беруть зі знаком “мінус”, а наступні – зі 
знаком “плюс”: 8.6, 8.7 – відповіді 2, 3; 8.10а-г – відповідь 6; 

розділ ІХ “Середній клас” – питання 9.2 – відповіді 2, 3; 
9.5 – відповіді 4, 5, – включаються зі знаком “плюс”; 

розділ Х “Соціальна справедливість” – питання 10.2б, в, 

г – відповідь “так”; 10.5а, б, в – відповідь 1; 10.6, 10.8 – 
відповіді 1, 2, – включаються зі знаком “плюс”. 

Відповідно до методики побудови інтегрального 

показника найвищий рівень соціально-економічної 
захищеності відповідає найменшому його значенню. У 

табл. 6.1 наведені значення показника за сферами зайнятості та 

їх ранжування за рівнем соціально-економічної захищеності 
працюючих у Донецькій області. Найбільш захищеними 

визначилися працівники легкої промисловості, друге та третє 

місце посіли працівники охорони здоров’я та освіти, четверте 
– працівники чорної металургії. Останні три місця за рівнем 

соціально-економічної захищеності посідають працівники 
паливної промисловості (12 місце), електроенергетики (13 

місце) і хімічної та нафтохімічної промисловості (14 місце). 

Складові інтегрального показника дають можливість 
визначити, за якими напрямами соціально-економічної 

захищеності склався відповідний його рівень. Наприклад, 

працівники легкої промисловості мають найвищий рівень 
захищеності за такими складовими: “Базова захищеність”, 

“Гарантії зайнятості”, “Безпека умов праці”, “Гарантії 

волевиявлення”, “Соціальна справедливість”. Високий рівень 
захищеності працівників охорони здоров’я склався за 

індикаторами “Базової захищеності”, “Гарантії зайнятості”, 
“Соціальної справедливості”. У той же час працівники 

хімічної та нафтохімічної промисловості, де рівень 

захищеності найнижчий, за результатами опитування 
відзначили дуже низький рівень захищеності за складовими: 
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“Базова захищеність”, “Захищеність доходу”, “Захищеність 

професійних вмінь”, “Гарантії волевиявлення”, “Середній  
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клас” і “Соціальна справедливість”. Внутрішня структура 

інтегрального показника дає можливість визначити рівень 

соціально-економічної захищеності працюючих за сферами 
зайнятості. Наприклад, за складовими “Базова захищеність” 

високий рівень захищеності мають працівники легкої 

промисловості, а найменш захищеними відчувають себе 
працівники хімічної та нафтохімічної промисловості. Більш 

високий рівень захищеності доходу мають працівники 
громадського харчуван- 

ня, а відповідно найнижчий – працівники хімічної та 

нафтохімічної промисловості. Найвищий рівень захищеності 
професійних умінь мають працівники чорної металургії, вони 

одночасно вказують на найкращу забезпеченість гарантій 

волевиявлення. Привертає увагу той факт, що за складовими 
“Безпека ринку праці” найнижчий рівень захищеності 

відзначили  

держслужбовці, у той же час більш високий рівень 
захищеності за цим напрямом відчувають працівники 

електроенергетики. Сильнішу захищеність за індикаторами 

“Безпека умов праці” відчувають працівники легкої 
промисловості, а найнижчий її рівень, звичайно, склався в 

паливній, що відповідає дійсному стану на підприємствах 
вугільної галузі. За напрямом “Гарантії волевиявлення та 

соціальна активність” перше місце за рівнем захищеності 

посідають працівники легкої промисловості, а останнє – 
хімічної та нафтохімічної промисловості. Найбільша кількість 

працівників, які ідентифікують себе як середній клас, має 

місце в освіті, а найменша – серед зайнятих у хімічній і 
нафтохімічній промисловості, вони також мають найнижчий 

рівень захищеності за складовими “Соціальна справедливість”. 

Найвищий рівень позитивних оцінок за індикаторами цього 
напряму відзначили працівники легкої та паливної 

промисловості. 
Порівняльний аналіз інтегрального показника соціально-

економічної захищеності працівників по Донецькій області та 

Україні в цілому свідчить, що має місце значна розбіжність у 
розподілі сфер зайнятості за рівнем захищеності (табл. 6.1, 
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гр. 10, 11, 12, 13; рис. 6.1), а також у середньому значенні 

рівня показника. У середньому рівень соціально-економічної 

захищеності працівників у Донецькій області вищий на 0,0753 

пункта: 075307808070550 ,),,()ІІ(І Укро.Д  . Більш 

високий рівень захищеності склався за такими сферами 

зайнятості: чорна металургія (0,6203-0,728=-0,1077), харчова 

промисловість (0,6479-0,864=-0,2161), легка промисловість 
(0,5559- 

-0,884=-0,3281), охорона здоров’я (0,5973-0,689=-0,0917), 

громадське харчування (0,6563-0,881=-0,2247), паливна 
промисловість (0,79-0,801=-0,011), машинобудівна 

промисловість (0,7050-0,79=-0,085), сільське господарство 

(0,7843-0,807= 
=-0,0227), освіта (0,6090-0,621=-0,012), торгівля (0,7348-0,784= 

=-0,0492).  
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Інтегральний показник по Донецькій області

Інтегральний показник по Україні

 

Рис. 6.1. Рівень інтегрального показника соціально-економічної  
захищеності робітників за сферами зайнятості  

по Донецькій області та Україні у 2004 р. 
 



 

 290 

Практично не відрізняється рівень захищеності 

працівників транспорту ( о.ДІ =0,7187; УкрІ =0,722) і хімічної та 

нафтохімічної промисловості. Набагато нижчий рівень 

захищеності в Донецькій області порівняно з Україною в 
цілому мають держслужбовці (0,7873-0,699=0,0833), значно 

нижчий рівень захищеності в області і серед працівників 
електроенергетики (0,7921-0,775=-0,0421). Якщо по Донецькій 

області працівники легкої промисловості посідають перше 

місце за рівнем соціально-економічної захищеності, то в 
цілому по Україні вони знаходяться на передостанньому 

13 місці. У той же час держслужбовці за результатами 

опитування та за рівнем інтегрального показника в цілому по 
Україні посідають третє місце, а в Донецькій області – уже 

11 місце (рис. 6.2). Практично не відрізняється ранг сфер 

зайнятості за рівнем захищеності працівників охорони 
здоров’я (2 місце по Донецькій області і 2 місце по Україні), 

чорної металургії (4 і 5 місця), машинобудування (7 і 8 місця), 
сільського господарства (10 і 10 місця), освіти (3 і 1 місця), 

громадського харчування (6 і 7 місця). Останнє 14 місце за 

рівнем захищеності як по Україні, так і по Донецькій області 
посідають працівники хімічної та нафтохімічної 

промисловості. 

Найбільш значні відмінності за рівнем захищеності мають 
держслужбовці, працівники громадського харчування, 

харчової та легкої промисловості. 

Аналіз інтегральних показників рівня захищеності 
працюючих за сферами та категоріями зайнятості свідчить, що 

в Донецькій області найвищий рівень захищеності мають 

працівники легкої промисловості та бюджетної сфери, зокрема 
охорони здоров’я та освіти. Найнижчий же рівень склався в 

хімічній та нафтохімічній промисловості та в 
електроенергетиці. 

У середньому рівень соціально-економічної захищеності 

працівників у Донецькій області дещо вищий, ніж у цілому по 
Україні, особливо в легкій, харчовій промисловості, 

громадському харчуванні. У той же час у Донецькій області 
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значно нижчий рівень захищеності серед держслужбовців та 

працівників електроенергетики. Практично не відрізняється 

оцінка соціально-економічної захищеності в паливній, 
хімічній та нафтохімічній промисловості, сільському 

господарстві та транспорті. 

Таким чином, інтегральна оцінка соціальної захищеності 
населення Донецької області за результатами соціологічного 

дослідження із “Базової захищеності населення” дозволила  
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визначити стан соціального розвитку за основними його 

складовими та одночасно з показниками соціального 

самопочуття та самореалізації населення, з рівнем 
розвиненості демократичних процесів взагалі та у виробничій 

сфері конкретно. Ця інформація унікальна тим, що вона 

наближена до дійсних потреб людини, визначає перешкоди в її 
життєдіяльності та напрями подальшого розвитку. 

Тільки за наявності розуміння цінності цієї інформації, її 
використання при розробці регіональних стратегій розвитку 

буде більш ефективним соціальне управління в Донецькій 

області. 
 

6.2. Вимір, оцінка та прогноз виникнення протестної  

поведінки: концепція пат-аналізу 
 

Процеси формування та розвитку протестної поведінки 

визначаються основними методологічними положеннями та 
вихідними теоретичними гіпотезами, які було подано при 

дослідженні причин та мотивів протестної поведінки 

працюючих на промисловому виробництві Донецької області. 
Теоретичні гіпотези були закладені в інструментарії 

регіонального соціологічного дослідження – анкеті 

працівників промислових підприємств Донецької області 
“Ваше підприємство: погляди та оцінки” (Додаток Б). Для 

забезпечення наукового обґрунтування цього процесу 
пропонується два науково-методичні підходи до аналізу умов 

формування, способів реалізації протестної поведінки 

працюючих та прогнозу її виникнення. Моделі формування та 
реалізації протестної поведінки із застосуванням системного 

(пат-аналізу) та факторного аналізу подані на рис. 6.3, 6.4. 

Принципових відмінностей у змісті наведених схем немає, 
бо їх зміст розкриває загальні концептуальні основи 

формування протестної поведінки найманих працівників із 

різних боків і утворює комплексний підхід до цієї проблеми. 
Системний аналіз (рис. 6.3) передбачає формування 

конкретної структури системи, що підлягає аналізу. Базується 
він на виділенні вхідних та вихідних параметрів системи, а 
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також на упорядко- 
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ваності внутрішніх параметрів, наявності прямих та зворотних 

зв’язків між окремими елементами предмета аналізу. Об’єктом 

дослідження є формування протестного типу поведінки 
найманих працівників промислового виробництва, який 

подано як модель на рис. 6.3. 

В основі другого концептуального підходу покладено 
факторний аналіз, який більш поширений у соціології 

(рис. 6.4).  
Цей підхід включає систему параметрів, які визначають 

об’єктивні та суб’єктивні фактори. Об’єктивні фактори 

характеризують соціально-економічний стан підприємства і 
причини соціально-трудових конфліктів та незахищеності 

робітників. Суб’єктивні фактори пов’язані зі станом 

соціального самопочуття працюючих (найманих робітників), 
суб’єктивними оцінками респондентів щодо діяльності 

інститутів соціального захисту, а також визначають характер 

сприйняття ними збалансованості соціальних інтересів на рівні 
підприємства. 

Взаємозв’язок суб’єктивних та об’єктивних факторів 

впливає на рівень конфліктної напруженості на промислових 
підприємствах і визначає її. Він реалізується за певних умов у 

протестній поведінці через методи відстоювання прав та 
інтересів працюючих. 

Структура та зміст запропонованих підходів щодо 

механізмів формування та реалізації протестної поведінки 
працюючих (рис. 6.3, 6.4), показує, що вони не тільки не 

містять певних протиріч, а доповнюють один одного, 

утворюючи комплекс факторів, причин, умов та механізмів 
формування протестної поведінки. 

Системний підхід більш наочно дає можливість 

проаналізувати послідовність логічного ланцюга формування 
протестної поведінки, що стає базою для її прогнозування 

(рис. 6.3). 
I. Вхідними параметрами виступають об’єктивні 

характеристики підприємства і трудового колективу. До них 

відносяться (згідно з питаннями анкети у Додатку Б): 
форма власності підприємства (№50); 
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галузева специфіка (№56); 

професійно-кваліфікаційний статус працюючих (№55); 

демографічні характеристики респондентів (№51, 52, 58); 
економічний стан підприємства (№3); 

перспективи розвитку підприємства (№4); 

стан із виплатами заробітної плати та відшкодування 
шкоди здоров’ю постраждалим на виробництві (№6, 7). 

Сукупний вплив цих об’єктивних характеристик визначає 
як безпосередньо, так і опосередковано внутрішні параметри 

формування протестної поведінки, які реалізуються у вигляді 

окремих причин та умов її формування (Додаток Б), у тому 
числі: 

соціально-статусними причинами (№28); 

організаційно-виробничими причинами (№24); 
соціально-економічними причинами (№19, 20); 

характером збалансованості соціальних інтересів на 

підприємстві (№25); 
ступенем ефективності діяльності профспілок у 

відстоюванні прав та інтересів працюючих (№40). 

У результаті впливу наведених причин та умов 
формується конкретний тип соціально-психологічної ситуації 

в трудовому колективі, яка може бути диференційована як: у 
цілому спокійна; з початковими ознаками невдоволення; 

напружена; критична (вибухонебезпечна). Два останні її 

різновиди за певних умов формують рівень (інтенсивність) 
конфліктної напруженості на підприємстві (№21) та ядро 

протестної поведінки (№17) (найбільш значущі мотиви 

протесту). 
II. Вихідними параметрами даної системи виступають 

форми, методи та механізми реалізації протестної поведінки, 

які включають (№34): 
1. Санкціонований страйк із соціально-економічними 

вимогами як відповідь на незабезпечення адміністрацією, 
власником підприємства норм та вимог охорони праці. 

2. Санкціонований страйк із політичних вимог, участь у 

мітингах, демонстраціях. 
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3. Несанкціонований страйк із застосуванням 

насильницьких протестних дій: захват підприємства або 

виробничих приміщень, блокада міських, шосейних та 
залізничних магістралей. 

4. Ненасильницькі протестні дії: участь у голодуваннях, 

сидячому пікетуванні адміністративних будинків тощо. 
5. Участь у переговорах з адміністрацією, роботі 

примирних комісій (партнерство). 
Саме таку побудову має концепція формування та 

реалізації протестної поведінки працюючих із точки зору 

системного аналізу. 
Подана на рис. 6.3 модель формування протестної 

поведінки підтверджує припущення про наявність складних 

внутрішніх взаємозв’язків між окремими підсистемами та їх 
елементами, які носять прямий або опосередкований характер. 

Тому більш чітким методом для аналізу таких складних 

систем, які характеризують формування соціально-
економічної поведінки певного типу, є пат-аналіз [27, с. 454-

459]. 

Пат-аналіз належить до статистичних методів, за 
допомогою якого оцінюються взаємозв’язки між змінними 

шляхом емпіричної оцінки прямих та непрямих впливів однієї 
змінної на іншу. Він починається з побудови концептуальної 

моделі, яка визначає та ідентифікує причинно-наслідкові 

зв’язки, їх напрями, реально існуючі при аналізі соціального 
процесу. На основі концептуальної моделі будується граф 

зв’язків між змінними, що підлягають аналізу. 

Загальноприйнята система позначень для пат-аналізу така: 
хі – фактори, що впливають на зміну залежної змінної; 

у – залежна змінна; 

Ri – зовнішні фактори, які не можуть бути пояснені 
коливаннями інших змінних у моделі. За структурою графу 

зв’язків моделі можуть бути рекурсивними та 
нерекурсивними. 

У загальному 

вигляді моделі пат-
аналізу можна подати у 

 
Ru x1 x2 x3 

x4 

Rv 

 
 

Рис. 6.5. Граф зв’язків між змінними 
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формі графу зв’язків (як один з узагальнених варіантів) 

(рис. 6.5). 

У даному варіанті змінна х1 залежить від одного 
зовнішнього фактора Ru, сама впливає на зміни х2 – змінна х2, у 

свою чергу, безпосередньо залежить від х1 та опосередковано 

від Ru, а впливає одночасно і на х3, і на х4. 
Другий зовнішній фактор (Rv) визначає зміни х3. Фактор х4 

у поданій моделі виступає як підсумкова залежна змінна. У 
структурі даної моделі Ru і Rv є екзогенними змінними, а хі 

( 41,і  ) – ендогенними змінними. 

Дана модель може бути наведена у вигляді кількох 

структурних рівнянь: 
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Шляхом підстановки можна вивести підсумкове рівняння 

для прогнозування залежної змінної – х4: 
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 . (2) 

Параметри pij називаються пат-коефіцієнтами, вони 

інтегрують розмір або силу впливу, яку виявляє одна змінна на 

другу при постійних впливах інших змінних, які її визначають. 
При цьому напрям впливу відбувається від j-ї змінної до і-ї 

змінної. 

Структурні рівняння дають можливість проаналізувати 
взаємозв’язки усіх ендогенних змінних, наприклад, х1 

залежить від впливу тільки екзогенного фактора Ru, а вже х2 – 

залежить безпосередньо тільки від внутрішніх, проте 
опосередковано – через х1, а також від екзогенної Ru тощо. 

Аналогічно можна простежити ланцюжок зв’язків за будь-

яким напрямом даного графу зв’язків (рис. 6.6). 
Складність завдання полягає у визначенні пат-

коефіцієнтів. На сьогодні існує кілька методичних підходів до 
їх оцінки. Наприклад, якщо змінні подані у стандартизованому 

вигляді, то пат-коефіцієнти підраховують як коефіцієнти 



 

 301 

стандартизованої регресії (1). Однак такий підхід не завжди є 

правомірним. Адже при розрахунку регресійних моделей 

необхідно дотримуватись умов незалежності факторних ознак, 
що не завжди об’єктивно відповідає реально існуючим 

залежностям при дослідженні соціальних процесів. По-друге, 

за наявності номінально поданих змінних дуже проблематично 
судити про наявність зв’язку за стандартизованими 

коефіцієнтами, бо для них відсутнє поняття міри варіації в 
загальноприйнятому статистичному розумінні. 

 

 
 

 

 
 

 
Рис. 6.6. Граф зв’язків 

формування протестної 
поведінки* 

 
 
 
 
 
 
 
 

* У структурі зовнішніх факторів та умов можна виділити показники, які 
належать до розряду незалежних від коливань інших факторів, визначимо їх 
умовно як Rі: 

Ru – екзогенний фактор, від зміни якого залежать фактори формування 
протестної поведінки – це можуть бути такі параметри, як категорія 
працівників, їх економічний статус, галузева специфіка, форма власності та ін.; 

Rv – екзогенний фактор, який може оцінювати економічне становище 
підприємства та перспективи його діяльності; 

х1 – зовнішні фактори формування соціально-психологічної ситуації, які 
визначають можливості протестної поведінки працюючих (стан із виплати 
зарплати, відшкодування шкоди постраждалим на виробництві); 

х2 – умови формування протестної поведінки (організаційно-виробничі, 
співвідношення соціальних інтересів, роль профспілок тощо); 

х3 – причини, які впливають на формування конкретного типу морально-
психологічної ситуації, (соціально-економічні причини); 

х4 – мотиви формування протестної поведінки; 

Ru x1 

x2 

x3 

x4 Rv 

x5 

y 
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х5 – тип морально-психологічної ситуації. У даному контексті він може 
виступати, з одного боку, як незалежна змінна першого рівня, з іншого – як 
факторна ознака, яка визначає виникнення протестної поведінки (у). 

 

Через це доцільніше використовувати статистичні частки, 
які інтерпретуються як емпіричні ймовірності появи певної 

події, тобто імовірність реалізації певного стану змінної, яка 
досліджується. 

Пат-аналіз дозволяє підтвердити (або спростувати) 

закладені в концепції основні гіпотези відносно взаємозв’язків 
між змінними, відносний вплив кожної змінної на інші в 

конкретній моделі. У цілому взаємозв’язки в пат-аналізі 

формуються таким чином: сумарний вплив однієї змінної на 
іншу дорівнює значенню або силі прямого зв’язку між ними 

плюс значення або сила непрямих зв’язків, що існують між 

ними, формально це правило подано рівнянням (2). 
Використовуючи алгоритм пат-аналізу, можна навести 

граф-зв’язків та структурні рівняння формування протестної 

поведінки.  
На базі розробленої концепції формування протестної 

поведінки (рис. 6.3) можна побудувати модель взаємозв’язків, 
що подані на рис. 6.6. На першому етапі вона буде мати такий 

вигляд. Можливе спрямування зв’язків між елементами графа 

зв’язків, які наведені на схемі спрямованими векторами, що 
дає можливість прослідкувати причинно-наслідкові залежності 

як у цілому, так і за окремими елементами. Наприклад, х3 – 

причини формування конкретної соціально-психологічної 
ситуації обумовлено сукупними впливом факторів (Ru та х1 + 

Rv та х2), а вже для елементів х4 – мотиви формування – буде 

така послідовність: (Ru х1 х3 + Ru х1 х4 + Rv х2 х3 + Rv х2 х4) тощо. 
Для кожної послідовності й у цілому для всієї моделі 

створюється система структурних рівнянь, яка буде мати 
такий вигляд: 

х1 = р1uRи, 

х2 = р2vRv, 

х3 = р31х1 + р32х2 = р31р1uRu + р32vр2vRv, 

х4 = р43х3 + р41х1 + р42х2 = р43(р31р14Ru + р32р2vRv) + р41(р1uRи, 
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х5 = р54х4 + р51х1 + р51х1 + р52 х5 = р54р43р31р1u Ru + р32vр2vRv +  

+р41(р1uRи+ р51р14 Ru+ р52х5, 

у = р5ух5 + р4ух4 = р5ур54 р43р31р1uRu + р32р2vRv +  

+ р41(р14Ru+ р4ур43р31р1uRu + р32р2vRv +  

+ р41(р14 Ru. (3) 

Рівняння (3) використовується як основний алгоритм або 

як основна модель прогнозування протестної поведінки. 
У соціології ті заходи, які засновані на моделі прогнозу, 

мають достатньо своєрідний характер. У даному контексті 

прогноз розглядається в достатньо вузькому розумінні, тобто 
як імовірності реалізації певного стану (або поведінки) за 

умови, що наступає певна подія (або впливу факторів, 

чинників), які викликають цей стан. Ці ймовірності можна 
інтерпретувати як імовірності статистичного передбачення 

певного стану, тобто вони виступають інструментом 
прогнозування досліджуваного типу соціально-економічної 

поведінки – протестної. 

Відповідно до прийнятої концепції та моделі, яка 
наведена графом зв’язків на рис. 6.6, розраховуються усі 

необхідні характеристики для реалізації даної моделі. На 

першому етапі проводиться повна ідентифікація кожного 
стану (елемента) моделі, починаючи з найнижчого рівня 

ієрархії, тобто із залежної змінної – Х5 –морально-

психологічна ситуація в трудовому колективі. Для цього 
визначаються її різновиди згідно із градацією відповідей, які 

подані в анкеті (питання №9). Основних градацій – 4, однак 

для спрощення моделі їх слід об’єднати у дві альтернативні 
відповіді, враховуючи необхідність виявлення логічного 

ланцюжка формування протестної поведінки. 
Як імовірність (Uі) виникнення конкретного стану беремо 

статистичні частковості, які є результатами одномірних 

залежностей за кожною відповіддю в анкеті соціологічного 
дослідження. Зокрема, за питанням №9 (морально-

психологічна ситуація у трудовому колективі) – (х5) 

виділяється два основні стани такої ситуації: 
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і = 1 – морально-психологічна ситуація у трудовому 

колективі спокійна; 

і = 2 – морально-психологічна ситуація у трудовому 
колективі напружена. 

Імовірності виникнення конкретної ситуації будуть такі: 

U1 = 0,32; U2 = 0,68; U1 + U2 = 1, тобто обов’язково один із 
станів морально-психологічної ситуації в колективі повинен 

реалізуватися. 

В анкеті подано чотири орієнтовні типи соціально-

економічної поведінки працюючих (питання №10-13) j = 41, , а 

імовірності реалізації певного типу поведінки (gj) будуть 

такими: 

g1 = 0,50 – імовірність прояву пристосовницької 
поведінки; 

g2 = 0,13 – імовірність прояву підприємливої поведінки; 

g3 = 0,17 – імовірність прояву протестної поведінки; 
g4 = 0,24 – імовірність реалізації партнерської поведінки. 

У поданій інтерпретації протестна поведінка, тобто у – 

залежна змінна буде ототожнюватися з другим станом (і=2) і 
ймовірність його прояву буде дорівнювати: ру = g3 = 0,17. 

Наступна підсистема (рис. 6.3) включає сукупність 

мотивів поведінки (питання №17, 18), тобто елемент х4 графа 
зв’язків. Тут доречно виокремити вісім різновидів мотивів (k), 

об’єднавши мотиви як особистісної, так і колективної 
поведінки. Імовірності (lk) розраховується шляхом 

відповідного перетворення частоти відповідей за даним 

питанням, тобто передбачається поєднання кількох відповідей, 
тому не можна брати безпосередньо частоту відповідей 

(результати одномірних залежностей) як готову оцінку 

емпіричної імовірності. Утворені варіанти мотивів протестної 
поведінки мають такий вигляд: 

k = 1 – тільки протестом, рішучими діями можна досягти 

поліпшення свого становища (l1 = 0,17); 
k = 2 – безвихідь, відчай, коли вже немає сил терпіти своє 

скрутне становище (l2 = 0,113); 
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k = 3 – закликами профкому (стачкому) до участі в акціях 

протесту (l3 = 0,05); 

k = 4 – бажанням примкнути до більшості, бути разом із 
товаришами (l4 = 0,09); 

k = 5 – бажанням примусити адміністрацію підприємства 

(власника) враховувати інтереси робітників (l5 = 0,187); 
k = 6 – бажанням відчути себе людиною, що здатна 

відстоювати свої права і людську гідність (l6 = 0,2); 
k = 7 – бажанням заявити про себе як про ініціатора 

(лідера) протестної акції (l7 = 0,11); 

k = 8 – готовністю слідувати закликам політичних партій, 
рухів до участі в подібних акціях (l8 = 0,02). 

При реалізації протестної поведінки обов’язково 

виконується умова 


8

1k

lk = 1, тобто один із мотивів обов’язково 

реалізується в поведінці. 

Різновидами елемента графа х3 (рис. 6.6) – причини 
виникнення протестної поведінки (питання №19) виділяються 

13 основних різновидів, тобто 131,V  ; а їх імовірності 

визначимо dv: 

v = 1 – несправедливість в оцінці праці (розподілі 

доходів), d1 = 0,186; 
v = 2 – заборгованість та несвоєчасність виплат по 

заробітній платі d2 = 0,239; 
v = 3 – велика різниця в оплаті праці робітників та 

керівництва підприємством, d3 = 0,093; 

v = 4 – довготривалі неоплачувані відпустки або їх загроза 
з ініціативи адміністрації, d4 = 0,186; 

v = 5 – загроза звільнення, страх втратити роботу, d5 = 0,09; 

v = 6 – невиконання зобов’язань колективного договору, 
d6 = 0,082; 

v = 7 – заборгованість та несвоєчасна виплата 

відшкодування шкоди постраждалим на виробництві, d7 = 
0,041; 

v = 8 – несприятливі умови та охорона праці, d8 = 0,0709; 
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v = 9 – фактична відсутність пільг та компенсацій 

звільненим при закритті підприємства, d9 = 0,0186; 

v = 10 – примусова скупівля акцій підприємства, d10 = 

0,007; 

v = 11 – низька інформованість робітників про стан справ 

на підприємстві, d11 = 0,041; 
v = 12 – низький рівень участі робітників в управлінні 

виробництвом, d12 =0,041; 
v = 13 – приховування адміністрацією (дирекцією) 

реального прибутку підприємства, його незаконне 

привласнення, d13 = 0,0645. 
Наступний елемент графа – х2 – умови формування 

протестної поведінки включає соціальні причини (питання 

№28) та конфліктну напруженість (питання №21). 
Виділяються такі стани конфліктної напруженості (w = 1,2) та 

імовірності її реалізації (вw): 

w = 1, конфліктна напруженість відсутня, b1 = 0,19; 

w = 2, наявність конфліктної напруженості, b2 = 0,81. 
Причини зіткнення інтересів при формуванні протестної 

поведінки та їх імовірність (аm) диференціюються таким чином 

( 91,m ): 

m = 1 – несправедливий, протизаконний розподіл 
(продаж) акцій підприємства, а1 = 0,035; 

m = 2 – небажання деяких робітників працювати по-
новому, на ринкових основах, а2 = 0,105; 

m = 3 – недостатнє розуміння дирекцією та робітниками 

інтересів одне одного а3 = 0,245; 
m = 4 – зосередження економічної влади в руках дирекції, 

її прагнення до фактичного привласнення доходів а4 = 0,098; 

m = 5 – привілейоване становище верхівки та окремих 
категорій робітників, які на відміну від решти своєчасно 

отримують заробітну платню, скуповують акції а5 = 0,126; 

m = 6 – прагнення дирекції довести підприємство до стану 
банкрутства а6 = 0,042; 

m = 7 – перетворення підприємства на предмет 

розкрадання а7 = 0,111; 
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m = 8 – людський егоїзм, прагнення кожного у міру 

можливостей щось урвати а8 = 0,175; 

m = 9 – конкуренція за робочі місця, за кращу посаду  
а9 = 0,063. 

Характеристики стану елемента графа зв’язків х1 можуть 

виступати можливі їх значення за різновидами 21,n   з 

імовірностями Sn: 

n = 1 – заборгованості з виплат заробітної плати та 
відшкодування шкоди постраждалим на виробництві, S1 = 0,48; 

n = 2 – відсутність заборгованостей із цих виплат; S2=0,52. 
Характеристики екзогенних факторів графа зв’язків, тобто 

Rv, можна інтерпретувати як імовірності певного економічного 

становища підприємства, зокрема, рівень рентабельності, 
зміни на підприємстві за певний період тощо. 

Наприклад: 

R1 = 0,08 – імовірність того, що підприємство є 
рентабельним; 

R2 = 0,28 – імовірність того, що підприємство є 

нерентабельним чи малорентабельним і постійно працює 
неритмічно; 

R3 = 0,22 – імовірність зміни рівня рентабельності від 

нерентабельного до рентабельного; 
R4 = 0,18 – імовірність зміни рівня рентабельності у 

зворотному напрямку – від рентабельного до нерентабельного 
(збиткового). 

На основі проведеного факторного аналізу екзогенна 

група факторів, яка характеризує категорію працівників, 
галузеву приналежність та форму власності практично не 

впливає на формування та реалізацію протестної поведінки, 

тому цей елемент із графа зв’язків на даному етапі виключено. 
Відповідно до поданої системи структурних рівнянь (4) з 

урахуванням прийнятих й ідентифікованих імовірностей 

реалізації конкретного стану окремих елементів даної пат-
моделі розраховуються прогнозні ймовірності виникнення 

протестної поведінки, тобто Р(у):  
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Однак реалізація в цілому даної моделі є дуже тяжкою, бо 
вона охоплює безліч комбінацій. Але найбільше значення 

мають ті варіанти, реалізація яких найбільш імовірна. 
Факторний аналіз залежностей, які склалися між окремими 

показниками формування протестної поведінки, дає 

можливість виокремити послідовний ланцюжок, що 
складається з окремих станів конфліктної напруженості на 

підприємстві, і найвищий її рівень, із найбільшою імовірністю, 

може перерости на протестні дії з боку працюючих. Для цього 
на графі зв’язків визначаються можливі ймовірності переходу 

(рис. 6.7). 

Тоді ймовірність реалізації протестної поведінки при 
виникненні вказаних на графі зв’язків факторів буде така:  

Р(у) = 0,48  0,559  0,68  0,17 + 0,81  0,245  0,17 + 0,48  0,17 +  

+ 0,098  0,559  0,68  0,17 + 0,18  0,68  0,17 + 0,17  0,68  

 0,17 + 0,17  1 = 0,031 + 0,0337365 + 0,0816 + 0,006333 + 
+0,02087 + 0,02 + 0,17 = 0,3635. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

x1 

x2 

y 

x3 

x4 

x5 1 

0,17 

0,098 

0,48 

0,18 
0,559 

0,17 

0,68 
0,245 

0,48 

0,81 

d1=0,186 
d2=0,239 

d3=0,093 
d4=0,041

  5590,di
 



 

 309 

Рис. 6.7. Граф зв’язків з ідентифікованими ймовірностями  
переходу між елементами 

 

Отже, імовірність реалізації протестної поведінки при 
таких екзогенних факторах на підприємстві, тобто при зміні 

рівня рентабельності від рентабельного до збиткового, а також 

за умов затримки зарплатні та відшкодування шкоди здоров’ю 
постраждалим на виробництві, яке викликає зіткнення 

інтересів працівників підприємства, складає 0,3635, тобто у 36 
випадках із 100 при комбінації вказаних факторів, причин та 

мотивів можливе виникнення протестної поведінки у трудових 

колективах промислових підприємств Донецької області. 
Наступний етап аналізу та прогнозування процесів, 

пов’язаних із процесом формування та реалізації протестної 

поведінки, полягає в оцінці ймовірностей реалізації 
протестної поведінки робітників промисловості в конкретних 

методах та формах відстоювання своїх прав та інтересів. 

В анкеті були вказані такі варіанти форм протестної 

поведінки (u = 91, ), а також імовірності її реалізації (Lu): 

u = 1 – попереджувальне припинення роботи 
страйкуючими, пікетування при збереженні робочих місць із 

подальшими відновленням роботи, L1 = 0,3; 

u = 2 – страйк на незабезпеченість адміністрацією, 
власником підприємства норм та вимог охорони праці, L2 = 

0,03; 

u = 3 – припинення роботи, несанкціоноване профспілкою 

на підприємстві, L3 = 0,03; 

u = 4 – захват підприємства, блокада місцевих, шосейних, 
залізничних магістралей, L4 = 0,03; 

u = 5 – страйк із політичними вимогами, боротьба за їх 

здійснення, L5 = 0,07; 
u = 6 – надання допомоги грошима, продуктами, одягом 

страйкуючим іншого підприємства, L6 = 0,04; 
u = 7 – участь у переговорному процесі з адміністрацією 

підприємства, робота у примирних комісіях, L7 = 0,36; 
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u = 8 – участь у голодуваннях, сидячих пікетах 

адміністративних будівель, інших формах ненасильницьких 

дій, L8 = 0,01; 

u = 9 – не визначилися, L9 = 0,13; 

Усі форми та способи реалізації протестної поведінки 

працюючих можна визначити у три основні методи 
відстоювання своїх прав та інтересів: 

L1 – активні протестні методи – припинення роботи на 
підприємстві (страйки, пікетування) (u1; u2; u3; u4; u8); 

L2 – переговорні процедури (u7); 

L3 – надання допомоги іншим страйкуючим (u6). 
У такому разі ймовірність, наприклад, активних 

протестних методів, буде ( L ): 

400100300300303084321 ,,,,,,LLLLLL  . 

Імовірність проведення переговорних процедур: L2 = 0,36. 

Імовірність надання допомоги: L3 = 0,04. 
Утруднилися з визначенням можливого способу 

вирішення конфліктної ситуації в колективі – 13% 

респондентів. 
Прогнозна оцінка активних протестних дій складає: 

0,3635  0,4 = 0,1454, а ймовірність вирішення конфліктної 

ситуації через переговорні процедури: 0,3635  0,36 = 0,131. 

Визначений та апробований алгоритм пат-аналізу дає 

можливість оцінити пріоритетність та міру впливу внутрішніх 

і зовнішніх факторів, що обумовлюють імовірність 
виникнення протестної поведінки у різних її формах. 

Визначена методика розкриває широкі можливості 
подальшого використання цього алгоритму для передбачення 

реалізації протестної поведінки при впливі різноманітних 

екзогенних та ендогенних факторів, причин та мотивів. 

 
6.3. Формування протестної поведінки та методика  

її прогнозування: факторний аналіз 

 
Визначення впливу основних факторів, умов, причин та 

мотивів на формування морально-психологічної ситуації та 
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протестної поведінки базується на концепції формування та 

реалізації протестної поведінки з точки зору факторного 

аналізу, яка подана на рис. 6.4. Відповідно до цього підходу 

всі факторні ознаки, не диференціюючи їх за супідрядністю, є 

незалежними змінними, у той час як залежними змінними 

стали: 

у1 – морально-психологічна ситуація чи клімат у 

трудовому колективі; 

у2 – протестна поведінка. 
Усі факторні ознаки, які відповідають питанням анкети, 

набувають значення у вигляді номінальної або порядкової 

шкали. Наприклад, відповіді на питання анкети “Ваше підпри- 
 

ємство: погляди та оцінки” наведені у вигляді тільки 
номінальної шкали: № 1, 5, 8, 10, 15-20, 22-24, 26-32, 34, 37, 

38, 40-44, 48 (Додаток Б). Спрямованість інтенсивності, якості 

показників, наведених номінальною шкалою, була такою: 
“від позитивного (+) до негативного (-)”– питання анкети 

№ 9, 25, 33, 44-46; 

“від негативного (-) до позитивного (+)” – питання анкети 
№ 3, 4, 6, 7, 36. 

Залежна змінна у1 – стан морально-психологічної 

ситуації – наведена порядковою шкалою, а у2 – протестна 
поведінка – номінальною. 

Оцінка щільності зв’язку між змінними, наведеними 
тільки номінальними і порядковими шкалами, проводилася за 

допомогою таких мір зв’язку: показники Чупрова, Крамера та 

лямбди Гутмана. 
У табл. 6.2 наведені тільки ті міри взаємної спряженості, 

які статистично значимі за Х2 – критерію з рівнем статистичної 

достовірності α = 0,05. 
Отримані міри взаємної спряженості дають можливість 

зробити такі висновки про фактори, умови та причини, які 

значно впливають на морально-психологічну ситуацію у 
трудовому колективі, тобто є статистично достовірними. 

Демографічні та статусні характеристики респондентів 

(стать, вік, освіта, професійна категорія) практично не 
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впливають на оцінку морально-психологічного клімату у 

трудовому колективі. Це, з одного боку, свідчить про 

однорідність сукупності респондентів, що підлягали 
соціологічному обстеженню, з іншого – про об’єктивність 

оцінки ситуації, що склалася. 

Практично не впливають на оцінку морально-психоло-
гічної ситуації у трудовому колективі об’єктивні 

характеристики підприємств (форма власності, галузева 
специфіка). Зовсім незначна залежність була виявлена між 

оцінкою морально-психологічної ситуації та матеріальним 

становищем сім’ї та рівнем доходів респондентів. 
Значуща, тобто статистично достовірна залежність 

склалася між оцінкою морально-психологічної ситуації та 

такими факторними ознаками (вони розташовані у міру 
зменшення показників міри спряженості (табл. 6.2): 

 

Таблиця 6.2. Залежність між морально-психологічною ситуацією  
у трудовому колективі й конфліктною напруженістю  
та факторами, що їх обумовлюють 

Зміст фактора 
 

(№ питання за анкетою) 

Показники взаємної спряженості 
із морально-психо-
логічною ситуацією 
в колективі (№10)  

із рівнем 
конфліктної 

напруженості  
(№ 22) 

коефіцієнт 
Крамера  

(V) 

показник 
Гутмана  

() 

коефіцієнт 
Крамера 

(V) 

показник 
Гутмана  

() 
Зміни на підприємстві за останні  
5-6 років (№2) 

0,353 0,116 0,247 0,101 

Зміни на підприємстві протягом 
останнього року (№3) 

0,2 0,085 0,16 0,048 

Регулярність виплати заробітної 
плати (№6) 

0,201 0,097 0,203 0,114 

Регулярність виплат відшкодування 
шкоди (№7) 

0,152 0,055 0,189 0,097 

Морально-психологічна ситуація  
у трудовому колективі (№9) 

- - 0,22 0,069 

Співвідношення інтересів на 
підприємстві між найманими 
працівниками та керівництвом 
(№25) 

0,244 0,6 0,219 0,069 

Загроза безробіття (№36) 0,163 0,057 0,166 0,042 
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Діяльність профспілки на 
підприємстві (№40) 

0,196 - 0,175 - 

Віра у соціальний прогрес (№44) 0,189 0,081   
Оцінка напряму реформ в Україні 
(№45) 

0,215 0,071 0,191 0,069 

Оцінка якості власного життя у часі 
(№46) 

0,171 0,069 0,148 0,028 

Оцінка матеріального становища 
родини (№53)  

0,143 0,023 0,098 - 

Зміни матеріального становища 
родини за останні 2 роки (№54) 

0,147 0,026 0,126 0,046 

 
зміни на підприємстві за останні 5-6 років (№2); 

зміни на підприємстві протягом останнього року (№3); 
співвідношення інтересів найманих працівників 

підприємства з інтересами його керівництва (№25); 

регулярність виплати заробітної плати працюючим (№6); 
виплати відшкодування шкоди постраждалим на 

виробництві (№7); 

оцінка діяльності профспілки на підприємстві (№40); 
зміни матеріального становища сім’ї за останні 2 роки (№53). 

Отже, на формування певного типу морально-психоло-

гічної ситуації в трудовому колективі найбільший плив мають 
фактори I групи, які зосереджені на підприємстві. 

Другим регулятивним фактором або залежною змінною 

виступає рівень конфліктної напруженості (у2). 
Демографічні та статусні характеристики респондентів 

достатньо слабко пов’язані з даною залежною змінною (стать, 
вік, рівень освіти практично не впливають на рівень 

конфліктної напруженості). У той же час оцінка особистої 

загрози безробіття пов’язана статистично достовірною мірою 
зв’язку, зокрема коефіцієнтом Крамера 0,239, (V = 0,239). 

Аналогічна ситуація склалася при оцінці зв’язку з 

об’єктивними характеристиками стану, економічного стану та 
змін підприємства (форма власності не впливає на рівень 

конфліктної напруженості, тоді як економічна категорія та 

перспективи розвитку підприємства вже мають статистично 
достовірний показник міри зв’язку (V = 0,191). Основні 

фактори та причини формування протестної поведінки 
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розташувалися приблизно в тій самій послідовності за мірою 

зниження щільності зв’язку, як і при оцінці морально-

психологічної ситуації в трудовому колективі. Має місце така 
послідовність: 

зміни на підприємстві за останні 5-6 років (№2); 

морально-психологічна ситуація в трудовому колективі (№9); 
співвідношення інтересів на підприємстві між найманими 

працівниками та керівництвом (№25); 
регулярність виплати заробітної плати (№6); 

оцінка напряму реформ в України (№45); 

регулярність виплат відшкодування шкоди (№7); 
оцінка діяльності профспілки на підприємстві (№40); 

особиста загроза безробіття (№36); 

зміни на підприємстві протягом останнього року (№3); 
оцінка якості власного життя у часі (№46); 

зміни матеріального становища родини за останні 2 роки 

(№54); 
оцінка матеріального становища родини (№53). 

При аналізі парних залежностей, тобто при оцінці 

ізольованого впливу кожного фактора на зміну морально-
психологічної ситуації та рівня конфліктної напруженості в 

трудовому колективі, що безпосередньо впливає на 
формування протестної поведінки найманих працівників, 

основне місце займають фактори і причини, які 

характеризують соціально-економічні та соціально-
психологічні факторі, що склалися як на підприємстві в 

цілому, так і в трудовому колективі зокрема. 

Проведений аналіз виміру ступеня взаємної спряженості 
свідчить про те, що найбільший вплив на зміни залежних 

змінних здійснюють ті фактори, які в структурі анкети 

соціологічного обстеження надані порядковими шкалами. Це 
дозволяє додатково для цих змінних розрахувати більш точний 

ступінь взаємозв’язку, що несе більше інформаційне 
навантаження, ніж ступінь взаємної спряженості, бо додатково 

дає можливість урахувати не тільки силу зв’язку, але і її 

спрямованість. 
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Як основний показник щільності зв’язку були використані 

коефіцієнти рангової кореляції, зокрема, коефіцієнти 

Кендалла, які подані в табл. 6.3. 
При аналізі коефіцієнтів рангової кореляції вводиться 

нова система позначень, яка наведена в табл. 6.3, для більш 

зручного аналізу отриманих показників щільності зв’язку. 
Враховуючи спрямованість зміни шкали регулятивної ознаки 

(“від позитивного (+) до негативного (-)”) і спрямованість змін 
шкал відповідних факторних ознак, склалася пряма помірна 

залежність між морально-психологічним кліматом у 

трудовому колективі та факторами (Х1-Х6), бо 
іyx  порівняно 

невисокі. У той же час пряма залежність між ними відповідає 

логіці причинно-наслідкових зв’язків: наприклад, 
21xy =-0,256 – 

це означає, що чим коротші строки заборгованості по 

заробітній платі, тим сприятливіший тип морально-
психологічного клімату в трудовому колективі. А значення 

61xy = 0,192 свідчить, що із  
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поліпшенням матеріального становища сім’ї поліпшується і 

соціально-психологічний клімат у трудовому колективі. 

Необхідно відзначити, що за співвідношенням парних 
коефіцієнтів рангової кореляції на перше місце також 

виходить  

фактор, який оцінює співвідношення інтересів робітників 

підприємства з інтересами його керівництва, бо 
5yx = 0,279 і є 

максимальним серед показників зв’язку із залежною змінною, 

що тільки підтверджує зроблені вище висновки про головні 

фактори і причини формування соціально-психологічного 
клімату в трудовому колективі. Отримані коефіцієнти рангової 

кореляції дозволяють оцінити внутрішню структуру всього 
факторного простору, який формує залежну змінну, що 

аналізується. Наприклад, достатньо щільний прямий зв’язок 

має місце між факторами х3 та х4 
4хx3

 = 0,373. Сукупний вплив 

факторних ознак, які надані порядковими шкалами, тобто всіх 

Хі, на зміну залежної змінної у1 (морально-психологічна 

ситуація трудовому колективі) оцінюємо за допомогою 
багатофакторних регресивних моделей, які реалізовані за 

допомогою алгоритму порядкової регресії в 

стандартизованому вигляді [12, c. 303]. 
Загальний вигляд стандартизованого рівняння регресії 

буде таким: 
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Рівняння (5) статистично достовірне при рівні значимості 

α = 0,05, бо  FFp , усі параметри (і коефіцієнт) регресії за 

винятком 4 також статистично достовірні за t-критерієм, що 

дозволяє зробити висновки про характер, зміст, міри 

залежності, які склалися. Співвідношення і коефіцієнтів 
підтверджує ті висновки, які були зроблені при аналізі парних 
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зв’язків, найбільший вплив показує фактор Х5 – 

співвідношення інтересів, наступними ідуть, за ступенем 

зменшення сили їх впливу, фактори у такій послідовності: Х2, 
Х3, Х7, Х1, Х6, Х4. 

При факторах Х2, Х3 стоять приблизно однакові 

коефіцієнти, тобто зміни на підприємстві за останній рік та 
регулярність виплат заробітної плати практично однаково 

впливають на морально-психологічний клімат у трудовому 
колективі. Усі фактори, які включені в модель (4) як незалежні 

змінні, на 41,3% формують зміни морально-психологічної 

ситуації в трудовому колективі, про це свідчить значення 

множинного коефіцієнта детермінації: R2ухі = 0,413, а останні 

58,7% – фактори і наслідки, що залишилися за межами 
факторного простору, який аналізується. 

Усі статистичні характеристики регресійної моделі, у 

тому числі й випадковість стандартних залишків регресії 
свідчать про адекватність моделі об’єктивним зв’язкам, що 

склалися при формуванні морально-психологічної ситуації в 
трудовому колективі. 

При аналізі залежності ступеня конфліктної напруженості 

на підприємстві (У2) з факторами, які визначають її наявність, 
також були додатково розраховані парні коефіцієнти рангової 

кореляції (
2ухі

 ), які наведені в табл. 6.4. 

Характер взаємозв’язків, що склалися, зберігається 

аналогічно умовам формування морально-психологічного 
клімату в трудовому колективі. Як ступінь конфліктної 

напруженості на підприємстві, так і морально-психологічний 

клімат у трудовому колективі є окремими сторонами 
формування протестної поведінки працюючих залежно від їх 

інтенсивності. Найтісніша залежність склалася між У2 

(конфліктна напруженість на підприємстві) та Х5 
(співвідношення інтересів робітників та керівництва 

підприємством). Наступний зв’язок за значущістю – це 

регулярність виплати зарплати та відшкодування шкоди 
постраждалим на виробництві, але щільність зв’язку набагато 
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нижча, порівняно із показниками морально-психологічного 

клімату в трудовому колективі. 

Множинне стандартизоване рівняння регресії, яке 
характеризує ступінь залежності рівня конфліктної 

напруженості  
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від сукупного впливу всіх указаних факторів, має такий 

вигляд: 
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При сумісному впливі факторних ознак основне значення має 
фактор Х5 – співвідношення інтересів, потім ідуть фактори  

Х3 – регулярність виплат зарплати, Х4 – відшкодування шкоди 
постраждалим на виробництві. 

Вплив факторів Х2 та Х7 статистично не є істотним 

(значущим). У сукупності всі фактори разом тільки на 24,2% 
формують рівень і характер конфліктної напруженості на 

підприємстві. 

Проведений факторний аналіз умов і чинників 
формування конфліктної напруженості свідчить, що на 

морально-психологічний клімат у трудових колективах 

промислових підприємств Донецької області найбільшою 
мірою впливає характер збалансованості соціальних інтересів 

(робітників і керівництва) на виробничому рівні, соціально-

економічні зміни на підприємстві протягом останніх років, а 
також регулярність виплат заробітної плати на підприємстві. 

Саме ці фактори формують інтенсивність конфліктної 
напруженості, стають вагомими потенційними мотиваторами 

протестної поведінки працюючих на промислових 

підприємствах. 
Отримані результати показують, що при оцінці таких 

складних соціальних процесів, які пов’язані із формуванням 

протестної поведінки працюючих, особливо при оцінці 
можливості її прогнозування, потрібно використовувати такі 

методики та алгоритми, які б дозволяли в комплексі 

враховувати складну ієрархію факторів, причин та умов 
формування та реалізації певного типу соціально-економічної 
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поведінки, у тому числі й конфліктної. Проведені дослідження 

показали, що такими властивостями наділені алгоритми пат-

аналізу, бо відповідно до концептуальної моделі формування 
конфліктної (протестної) поведінки усі факторні ознаки є 

окремими елементами системної моделі, між якими існують 

прямі та опосередковані зв’язки. 
Отже, проведений комплексний аналіз формування та 

реалізації протестної поведінки на основі прийнятих 
концепцій дозволяє не тільки детально проаналізувати основні 

фактори, умови, причини та мотиви її виникнення, а й 

розробити прогнозні (імовірні) оцінки її реалізації за певних 
умов, тобто ці ймовірності інтерпретуються як імовірності 

статистичного передбачення реалізації протестної поведінки 

працюючих, а також форм її втілення. 
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ЗАКІНЧЕННЯ 

 

Донецький регіон мав унікальну можливість побачити 
себе у дзеркалі економічної соціології у статистичній оправі 
різнобічно (у вигідних і не зовсім ракурсах) завдяки 
комплексному зведенню результатів регіональних і 
всеукраїнських соціологічних обстежень, статистичних даних. 
Завдяки такому погляду окреслилися спільні та відмінні риси 
Донецької області в регіональній структурі України, 
визначилися гострі та болючі проблеми, які потребують 
вмілого й адекватного розв’язання в системі регіонального й 
державного соціального управління. Постала можливість 
відстеження тенденцій основних стратегій соціально-
економічної поведінки працюючих, що відбиває ступінь 
задоволеності базових соціальних потреб, наслідки соціально-
економічного реформування, їх вплив на майбутній розвиток 
регіону, країни. Продекларовані орієнтири подолання бідності, 
зростання середнього класу, підвищення якості життя та умов 
праці, надання необхідної медичної допомоги, освіти 
неможливо окреслити без визначення самим населенням як 
об’єкта і суб’єкта перетворень їх реального стану, 
можливостей та умов досягнення. 

Найважливіший показник, який визначає стан соціального 
розвитку регіону, це людський розвиток. Донецька область, за 
останніми розрахунками Держкомстату України, за 
інтегральним показником людського розвитку посіла останнє 
27 місце. Протягом останніх трьох років Донецька область за 
цим показником займає останню та передостанню позицію. 
Інтегральний індекс людського розвитку складається із 
дев’яти складових. Майже за половиною серед них Донецька 
область знаходиться на 25-27 місцях. Це стан здоров’я 
населення та його охорона – 26 місце, економічний стан – 26, 
рівень освіти – 26, демографічний розвиток – 25, умови 
проживання населення – 20, соціальне середовище 
(злочинність, самогубства, інфекційні захворювання) – 
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20 місце. Вагомість цих негативних показників настільки 
висока, що позитивні показники не змогли їх переважити. 
Донецька область має позитивні показники матеріального 
добробуту населення, за якими вона постійно перебуває на 2-
3 місці серед інших регіонів; задовільним є рівень 
фінансування людського розвитку – 6 місце та розвиток ринку 
праці – 8 місце. Становище змінюватися не буде, а область так 
і залишиться в колі останніх за людським розвитком, що 
підтверджується розробленими прогнозними розрахунками 
параметрів відтворення населення Донецької області. 

Але вітчизняна методика розрахунку індексу людського 
розвитку базується лише на статистичних показниках і 
некомплексно визначає дійсний соціальний стан у регіонах. 
Тільки сполучення статистичної та соціологічної інформації 
може відтворити більш реальний і всебічний соціальний стан 
людини й суспільства, регіону й держави. 

Результати соціологічних обстежень зафіксували зміни у 
базових потребах населення області – потреба в безпеці стала 
більш вагомою і необхідною. Відчуття стану небезпеки у 
Донецькій області вище, ніж по Україні, та має тенденцію до 
зростання. Однак оцінка діяльності правоохоронних органів 
показує низький рівень ефективності їх діяльності щодо 
подолання проблем, які викликають небезпеку на вулиці, 
вдома, на роботі. Головними причинами такого стану є 
зловживання представниками міліції та правоохоронних 
органів своїм службовим становищем на власну користь і 
пасивність до звернень громадян. 

Люди у Донецькій області за соціологічним обстеженням 
вважають себе більш соціально захищеними, ніж в Україні, 
вони більш задоволені своїм соціальним становищем, умінням 
жити та пристосовуватися до нових суспільних умов, вони 
здебільшого оптимістично налаштовані і вірять більше, ніж в 
інших областях, що ситуація в Україні поліпшуватиметься. 
Рівень самореалізації населення Донецької області вищий за 
середній по Україні. Проте за наявності фінансової скрути 
сподівання на власні зусилля у населення області поступово 
знижуються.  
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Результати регіональних досліджень виявили, що серед 
працюючих у Донецькій області переважають помірковано 
активні стратегії соціального захисту та самозахисту. 
Переважна більшість робітників важкої промисловості 
усвідомлює залежність свого матеріального стану від власних 
зусиль і визнає наявність недостатньо використаних 
внутрішніх ресурсів через розгубленість і невпевненість. Тому 
стратегії соціального захисту і самозахисту залишаються не 
завжди ефективними. Протестні методи захисту прав та 
інтересів працюючих більшою мірою спрацьовують у 
державному секторі економіки і меншою – у приватному. А 
самозахисні форми переважають на приватизованих 
підприємствах.  

До основних суб’єктів, які здатні захистити робітників 
промисловості, респонденти віднесли профспілки та 
адміністрацію підприємства. Водночас заходи із соціального 
захисту не можна вважати із боку цих соціальних інститутів 
достатньо ефективними, що створює передумови, з одного 
боку, до зростання показників соціальної незахищеності й 
безпорадності, а з іншого – до активізації самозахисних 
механізмів у складних умовах ринкових перетворень.  

У місцевих спільнотах Донбасу, постраждалих від 
закриття шахт, де соціальна структура радянського зразка 
зруйнована і спостерігається соціальне розшарування 
населення на бідну більшість і багату меншість, відбувається 
процес специфічної соціальної самоорганізації. Так, бідною 
більшістю стратегія виживання реалізується на основі 
самоорганізованої сусідської взаємодопомоги та співпраці. Це 
свідчить, що сусідські зв’язки значною мірою здатні стати 
структуроутворюючою компонентою системи відносин у 
територіальних спільнотах, постраждалих від промислової 
реструктуризації. Цілком вірогідно, що на першому етапі 
перетворень на їх основі можна “виростити” стійкі та 
ефективні функціональні аналоги західних громадських 
структур, які сприятимуть трансформації територіальної 
спільноти у громаду – суб’єкт діяльності та саморозвитку, 
здатний взяти на себе реалізацію певних соціальних функцій 
закритих підприємств. 
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Аналіз самооціночних параметрів, що характеризують 
рівень доходів, майнове забезпечення, можливості 
заощадження населення, свідчить про зростання рівня життя 
донеччан. При цьому позитивна динаміка основних показників 
рівня життя донеччан була більш високою, що забезпечило 
значно кращі оцінки у 2004 р. соціально-економічного 
становища порівняно із середньоукраїнськими: 
 Донецька 

область 
Україна 

середній доход домогосподарства, грн. 1155 870 

частка опитаних із середньодушовим доходом 
вище прожиткового мінімуму, % 50,6 28,4 

частка опитаних працівників, які отримували 
заробітну плату більше 500 грн., % 45,9 27,6 

частка опитаних, які могли робити заощадження, % 20 15 

частка опитаних, які віднесли себе до середньо-
забезпечених, заможних і багатих, %  25 19,5 

частка опитаних, які віднесли себе до середнього 
класу, %  29 24 

 

Такі дані свідчать про більш сприятливі економічні умови 
життєдіяльності певних категорій населення області порівняно 
із всеукраїнськими показниками. Разом із тим в області значна 
частка опитаних мала низькі доходи (до вартості 
прожиткового мінімуму отримували доходи 50,6%). Отже, 
проблема бідності та малозабезпеченості в Донецькій області 
не вирішена, хоча вона і менш гостра, ніж у цілому по Україні. 
Майже 70% донеччан віднесли себе до небагатих і бідних. 
Тому проблема підвищення життєвого рівня населення та 
поліпшення якості життя має бути пріоритетною в 
регіональній соціально-економічній політиці. Для її 
розв’язання необхідно забезпечити зростання реальних 
доходів населення, передусім заробітної плати, та суттєве 
зменшення диференціації за рівнем доходів за рахунок 
створення умов для розвитку підприємництва й поширення 
середнього класу. 

Базою формування якісних характеристик трудового 
потенціалу, умовою життєвої реалізації людини є стан її 
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здоров’я. Донецька область найгостріше відчуває проблеми у 
фізичному розвитку населення серед регіонів України. Тільки 
за 90-ті роки кількість уперше зареєстрованих захворювань у 
розрахунку на 100 тис. населення зросла на 6,1%. За 2003 р. 
зареєстровано 2,9 млн. захворювань з уперше в житті 
встановленим діагнозом. Обмеженість обсягів використання 
трудового потенціалу обумовлена тим, що третину серед тих, 
хто захворів, складають майбутні працівники – діти і підлітки. 
Загрозливими для життя і праці є соціально обумовлені 
хвороби – СНІД та активний туберкульоз, поширеність яких за 
останні роки набуває катастрофічних значень. Усталеними є 
показники захворюваності населення на хвороби системи 
кровообігу, органів дихання. 

Потреба мати міцне здоров’я є найвищою серед 
соціальних потреб донеччан (87,5%). Погіршення стану 
здоров’я за статистичними даними поряд із тенденцією до 
поліпшення оцінок населення свого фізичного стану (12% у 
2004 р. визначили стан свого здоров’я як поганий проти 18,1% 
у 2002 р.) свідчить про низький рівень культури 
самозбереження донеччан. Стежить за своїм здоров’ям, 
проходить профілактичні огляди лише п’ята частина 
населення Донецької області. В останні роки намітилася 
негативна тенденція до скорочення масштабів медичної 
профілактики, зниження дієвості системи охорони здоров’я. 
Проведений аналіз показує, що половина населення області не 
має можливості отримати медичне обслуговування за місцем 
проживання, у сільській місцевості такої можливості немає у 
78% респондентів. Основною причиною незадовільного стану 
медичного обслуговування є низька платоспроможність 
громадян (половині не вистачає доходів для сплати медичних 
послуг). 

У Донецькій області накопичено значні соціально-
економічні проблеми, що проявляються у демографічній кризі, 
спричинюють втрати трудового потенціалу. Демографічна 
криза в регіоні має певні особливості: продовжуються процеси 
постаріння населення, що обумовлюють підвищення загальної 
смертності; низькими є коефіцієнти народжуваності, що не 
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забезпечує навіть простого відтворення трудового потенціалу; 
унаслідок низької тривалості трудового життя обмеженими є 
можливості реалізації трудового потенціалу. Сталі негативні 
демографічні процеси дещо нівелюються поліпшенням 
економічних можливостей реалізації трудового потенціалу. 
Приріст кількості зайнятих є вагомим досягненням, яке дає 
підстави сподіватись на подальші позитивні тенденції.  

У Донецькій області накопичено значний інтелектуальний 
потенціал, однак є обмеженими можливості ефективного 
використання професійних знань. Спостерігається низька 
відповідність трудового потенціалу міжнародним вимогам, що 
ускладнюється відсутністю умов для оновлення знань. 
Прагнення України до розвитку як інтелектуальної, 
інноваційної держави потребують формування дієвих 
механізмів наближення системи освіти до економіки регіону. 

Підвищенню рівня життя сприяє вирішення проблем 
зайнятості. Опитування показало, що в Донецькій області 
менша поширеність безробіття, знижується рівень загроз 
втрати роботи, підвищуються можливості пошуку нової 
роботи у разі необхідності. Усе це свідчить, що ситуація на 
регіональному ринку праці поліпшується більш динамічно, 
ніж в Україні в цілому. У той же час безробіття в масштабах 
регіону залишається значною проблемою, яку необхідно 
вирішувати невідкладно паралельно із підвищенням рівня 
соціального захисту безробітних, який певною мірою 
погіршився. 

Результати соціологічного дослідження показали 
позитивну динаміку у сфері оплати та охорони праці. 
Працівники Донецької області, порівняно з відповідними 
показниками по Україні, відчули зростання номінальної 
заробітної плати та зменшення заборгованості з її виплати. У 
сфері охорони праці простежуються позитивні зрушення в 
системі інформаційного забезпечення, знизилась, за оцінками 
респондентів, кількість випадків виробничих травм і 
виробничо обумовленої захворюваності, поліпшилися умови 
праці на робочому місці. 
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Міграційна ситуація та рівень мобільності робочої сили 
на ринку праці Донецької області характеризується 
суперечливими показниками. Результати досліджень 
показують, що рівень мобільності населення є доволі низьким, 
але, незважаючи на цей факт, регіон втрачає 
найпродуктивнішу частину економічно активного населення із 
високими кількісно-якісними характеристиками. Серед причин 
переїзду превалюють економічні. Міграційному простору 
області в цілому притаманні загальноукраїнські тенденції, 
котрі мають переважно негативні наслідки як для регіону, так і 
для країни в цілому. 

Визначені регіональні проблеми та умови обумовлюють 
особливості регіональної соціально-економічної поведінки 
працюючих і населення в цілому, які мають стати предметом 
пильної уваги і науковців, і органів державного та 
регіонального управління для вироблення адекватних 
соціально-економічних стратегій при формуванні регіональної 
політики. 

Загальною ознакою поведінкових стратегій працюючих у 
Донецькій області та Україні є високий рейтинг 
пристосовницької поведінки на фоні зниження престижу 
партнерської, що є свідченням низького рівня соціальної 
активності серед працюючого населення; незбалансованість 
соціальних інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин. 
Результати соціологічних обстежень розкрили регіональні 
особливості пріоритетних поведінкових стратегій працюючих 
у Донецькій області. Ними є на фоні зростання 
пристосовницько-протестних орієнтацій більша готовність 
працюючих до реалізації партнерських, підприємливих та 
протестних моделей поведінки порівняно із 
загальноукраїнськими. Третина працюючих у Донецькій 
області стабільно залишаються носіями партнерських 
поведінкових стратегій, проте цей конструктивний тип 
соціальної взаємодії має сталу тенденцію до спаду, що 
споріднює ці процеси із загальноукраїнськими. 

Дослідження проблем інноваційної поведінки робітників 
промислових підприємств Донецької області визначило гостру 
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потребу зміни стратегічних орієнтирів та пріоритетів системи 
управління на виробничому рівні щодо забезпечення 
інноваційного розвитку. Нерозв’язаність питань підтримки та 
ініціювання інноваційної активності стає негативною рисою 
щодо забезпечення конкурентоспроможності промислового 
виробництва на державному рівні. Слабкою стороною 
залишається неврахованість у регіональних стратегіях 
розвитку цільових заходів щодо забезпечення інноваційних 
процесів, яких потребують національні інтереси та вимоги 
інтеграції в європейський та світовий простір як рівноправного 
партнера. Результати соціологічних досліджень визначили 
напрями забезпечення інноваційної активності працюючих та 
формування ефективної інноваційної поведінки. Ними є: 
створення системи стимулювання інноваційної активності, 
обмеження імпорту та експлуатації іноземного обладнання та 
устаткування, орієнтація на випереджаючі стратегії 
інноваційного розвитку; створення сприятливого 
інноваційного клімату та інституційного середовища; 
зниження тінізації відносин в інноваційній сфері, забезпечення 
формування та функціонування необхідних регіональних 
інноваційних центрів. 

Результати трьох досліджень – соціологічного 
моніторингу Інституту соціології НАН України, обстеження із 
“Базової захищеності населення України” та регіонального 
соціологічного дослідження в Донецькій області – розкрили 
загальні тенденції щодо становлення та розвитку системи 
“трипартизму” як у Донецькій області, так і в Україні в цілому. 

Оцінка потреб та можливостей регулювання конфліктних 
відносин визначила зростання у цих процесах ролі профспілок. 
Рівень розвиненості виробничої демократії поступово 
підвищується. Одночасно зростає рівень напруженості 
взаємовідносин між працюючими та роботодавцями, у 
Донецькій області він вищий, але в розв’язанні суперечностей 
та конфліктів простежується можливості конструктивної 
регуляції. 

У структурі основних причин соціально-трудової 
конфліктності на промислових підприємствах Донецької 
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області протестну активність працюючих обумовлює вплив 
соціально-економічних причини (заборгованість із заробітної 
плати, незадоволеність потреб у справедливій оцінці, оплаті 
праці та стабільній зайнятості). 

Аналіз показав, що структура мотивів протестної 
поведінки працюючих має ранговий вигляд і складається із 
мотивів самодостатності, солідарності, відчаю та 
особистісного самовираження. Мотиваційне ядро протестної 
поведінки утворює мотив конструктивної самодостатності, в 
основі якого – переконаність робітників промисловості у тому, 
що лише шляхом протесту, рішучих дій можна домогтися 
поліпшення свого становища. Конструктивність цього мотиву 
виявляється у прагненні робітників промисловості 
протестувати заради захисту своїх прав, людської гідності, 
установлення відносин соціальної справедливості. Фактор 
матеріального виживання є ключовим у мотиваційній 
структурі протестної поведінки робітників промисловості. 

Результати проведених досліджень показують, що при 
оцінці таких складних соціальних процесів, які пов’язані із 
формуванням протестної поведінки працюючих та  
прогнозуванням її можливої реалізації, потрібно 
використовувати такі методики та алгоритми, які б дозволяли 
в комплексі враховувати складну ієрархію факторів, причин та 
умов формування певного типу соціально-економічної 
поведінки, у тому числі й конфліктної. Проведені дослідження 
показали, що такими властивостями наділені алгоритми 
системного, а саме пат-аналізу, а також факторного аналізу. 

Визначена й апробована методична база щодо аналізу та 
прогнозування реалізації протестної поведінки робітників 
промислових підприємств Донецької області  свідчить, що 
рівень інтенсивності конфліктної напруженості визначається 
низкою параметрів: характером збалансованості соціальних 
інтересів (робітників і керівництва) на виробничому рівні, 
соціально-економічними змінами на підприємстві протягом 
останніх років, регулярністю виплат заробітної плати на 
підприємстві. Саме ці фактори стають вагомими потенційними 



 

 332 

мотиваторами протестної поведінки працюючих на 
промислових підприємствах Донецької області. 

Для стабілізації ситуації у Донецькому регіоні, 
попередження та профілактики соціально-трудової 
конфліктності, а також підвищення рівня дієвості 
управлінського впливу на розвиток і ефективне використання 
трудового потенціалу у Донецькій області мають бути 
реалізовані такі заходи: 

1. Розробка комплексної Програми розвитку трудового 
потенціалу, яка має передбачати різнопланову протидію всій 
низці ризиків, котрі сьогодні впливають на стан трудового 
потенціалу. 

Програма має бути науково обґрунтованою, економічно 
виваженою, містити ефективні заходи щодо комплексної 
взаємодії організаційних, фінансових, інформаційних впливів 
на економічну, соціальну, демографічну сфери 
життєдіяльності суспільства. 

2. Упровадження системи оцінки ефективності діяльності 
органів управління соціально-трудовою сферою через 
показники, що характеризують стан, умови використання та 
рівня розвитку трудового потенціалу регіону. 

3. Становлення та розвиток соціологічного моніторингу з 
відстеження кількісно-якісного стану і тенденцій розвитку 
трудового потенціалу з метою забезпечення та інформаційної 
бази для корегування напрямів регіональної соціально-
економічної політики інформованості підприємців про 
потреби та методи розвитку трудового потенціалу. 

4. Підвищення статусу, посилення матеріальної бази, 
поліпшення кадрового складу, надання нових повноважень 
обласному відділенню Державної інспекції праці та іншим 
органам управління соціально-трудовою сферою із захисту 
трудових прав, реалізації в Донецькій області принципів якості 
трудового життя. 

5. Розробка та впровадження Комплексної програми 
“Здоров’я донеччан”, в якій має бути передбачено комплекс 
заходів із системи охорони здоров’я, відновлення 
профілактичної функції медицини. 
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Економічний, соціологічний, статистичний аналіз зі 
значною кількістю проведених наукових досліджень надає 
можливості для розробки управлінських рішень у соціальній 
сфері, для вдосконалення соціального розвитку, підвищення 
рівня та якості життя населення, збереження та розвитку 
трудового потенціалу, забезпечення ефективності соціального 
управління необхідно: 

1. Створити в межах облдержадміністрації Управління 
(відділ) із проблем людського розвитку, соціальної політики та 
праці. Зорієнтувати його діяльність на європейські стандарти 
та вимоги у цій сфері. 

2. Відкрити Регіональний інститут людського розвитку 
(залучити гроші від Світового банку, від ПРООН, донецької 
еліти, місцевого бюджету тощо). 

3. Передбачити в місцевому бюджеті фінансування 
становлення та розвитку соціального моніторингу Донецької 
області через Донецьке обласне статистичне управління або 
створити при облдержадміністрації соціологічну лабораторію. 
Забезпечити відстеження кількісно-якісного стану і тенденцій 
розвитку людського та трудового потенціалу. 

4. Розробити Стратегію соціальної політики Донецької 
області до 2010 року та механізм її реалізації. 

5. Розробити методику оцінки діяльності органів місцевої 
влади з включенням до неї соціальних показників і показників 
використання та розвитку трудового потенціалу регіону. 

6. Здійснити фінансове забезпечення наукових досліджень 
з регіональних проблем людського розвитку, соціальної 
політики та якості трудового життя. 

7. Зробити прозорою іноземну допомогу з проблем соці-
ального розвитку; за кожним проектом передбачити видання 
та розповсюдження одержаних результатів роботи, 
спрямованих на вдосконалення соціальної політики та 
підвищення її ефективності в Донецькій області. 

8. Розробити регіональну комплексну Програму розвитку 
трудового потенціалу Донецької області. 

Таким чином, комплекс проведених наукових досліджень 
фахівців соціологічної та економічної галузей науки на засадах 
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міждисциплінарного підходу і теоретико-методологічних 
обґрунтувань, розуміння концептуальної та науково-
методичної основи соціальних процесів, які відбуваються у 
світі, в країні та її регіонах, дозволили побачити Донецький 
регіон зі значним колом соціальних проблем, оптимістичними 
та практичними прагненнями щодо їх подолання, з гострою 
необхідністю прислухатися до людини, розуміти та 
задовольняти потреби її гідного існування та розвитку. 

Автори монографії сподіваються, що їм дійсно вдалося 
окреслити основні контури обличчя Донецького регіону в 
дзеркалі економічної соціології, яке дивиться на світ трохи 
втомлено від наболілих соціальних проблем, але працьовите, 
мужнє і готове до позитивних конструктивних змін. Воно 
здатне зрозуміти себе й інших, воно небайдуже, бо 
обнадійливо та з незгасимим вогником оптимізму дивиться у 
майбутнє і сподівається на кращу долю для себе і для своєї 
неньки України. 
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Додаток А 
 

Анкета “Базова захищеність населення України” 

та результати опитування 2002, 2003 і 2004 рр. 
 
 

Державний комітет статистики України 
Міжнародна організація праці 

 
Анкета № _____ 

 
БАЗОВА ЗАХИЩЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Ми хочемо задати Вам кілька запитань стосовно Вашого життя і ситуації в 

Україні загалом. Усі відповіді конфіденційні. Вони будуть використані тільки в 
статистичних цілях і не будуть передаватися ніяким іншим установам, 
організаціям або третім особам. В анкеті є декілька запитань стосовно Ваших 
поглядів, переконань. Будь ласка, не турбуйтесь, Ви можете вільно 
висловлювати свої думки. 

Заповнити анкету нескладно. Уважно вислухайте кожне запитання анкети та 
всі варіанти запропонованих відповідей. Виберіть варіант (або варіанти) 
відповіді, що підходить Вам найбільше. 

(До уваги інтерв’юерів: Запитання з позначкою * потрібно задавати 
тільки особам, що зайняті. Біля вибраного респондентом варіанта 
відповіді обведіть кружком цифру відповіді). 

 
 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

1. Донецька область: 

 2002 2003 2004 

Осіб 1030 1028 1030 

% 11 10,8 11 

 
2. Статус населеного пункту, в якому знаходиться домогосподарство: 

 2002 2003 2004 
1. Міська місцевість 91,7 91,7 91,7 
2. Сільська місцевість 8,3 8,3 8,3 

 
3. Категорія населення: 

 2002 2003 2004 
1. Безробітні (офіційно зареєстровані) 7 7 7 
2. Непрацюючі пенсіонери 12,8 12,7 12,8 
3. Студенти 6,5 6,5 6,5 
4. Працюючі в промисловості 45,6 45,7 45,6 
5. Працюючі в сільському господарстві 5,2 5,2 5,2 
6. Працюючі у невиробничій сфері (сфера послуг) 13,4 13,4 13,4 
7. Працюючі у невиробничій сфері (бюджетна сфера) 9,4 9,4 9,4 
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4. Сфера діяльності: 
 2002 2003 2004 

1. Промисловість, у тому числі 45,6 45,7 45,6 
електроенергетика 2,2 2,2 2,2 
паливна 17,5 17,5 17,5 
чорна металургія 12,2 12,3 12,2 
машинобудування та металообробка 9,5 9,5 9,5 
харчова 2,2 2,2 2,2 
легка 0,9 0,9 0,9 
хімічна та нафтохімічна 1,1 1,1 1,1 

2. Сільське господарство, у тому числі 5,2 5,2 5,2 
сільськогосподарські підприємства 5,2 5,2 5,2 
фермери - - - 

3. Невиробнича сфера, у тому числі  9,5 9,5 
освіта 4,8 4,8 4,8 
охорона здоров’я 3,7 3,7 3,7 
державна служба 1 1 1 

культура - - - 
спорт - - - 
соціальне забезпечення - - - 

4. Сфера небюджетних послуг, у тому числі 13,4 13,4 13,4 
торгівля 4,1 4,1 4,1 
громадське харчування 0,9 0,9 0,9 
побутові послуги - - - 
транспорт 8,4 8,4 8,4 

 
 

І. ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1.1. Стать: 

 2002 2003 2004 
1. Чоловіча 46,6 45,9 46,6 
2. Жіноча 53,4 54,1 53,4 

 

1.2. Скільки Вам років? 
Вік респондентів 2002 2003 2004 

До 25 років 17,1 13,9 15,9 
25-30 7,9 6,5 10,3 
30-40 18 22,5 20 
40-50 25,9 26,8 25 
50-60 18,1 16,3 14,7 
Більше 60 років 13,8 14 14,2 

 

1.3. Ваш сімейний стан: 
 2002 2003 2004 

1. Одружений(а) 60,4 59,7 55,5 
2. Незареєстрований шлюб - - 5,3 

3. Вдовець (вдова)1 7,1 8,5 8,6 
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 2002 2003 2004 
Вдовець (вдова), проживаю із співмешканцем(кою) 0,5 0,7 - 
Вдовець (вдова), проживаю один(а) 4,2 4,7 - 
Вдовець (вдова), проживаю з родичами 2,4 3,1 - 

4. Розлучений 9,6 8,8 11 
Розлучений(а), проживаю із співмешканцем(кою) 2 1,3 - 
Розлучений(а), проживаю один(а) 2,6 2,6 - 
Розлучений(а), проживаю з родичами 5 4,9 - 

5. Неодружений 20,3 20,5 19,5 
Неодружений(а), проживаю із сім’єю, родичами 15,1 15,5 - 
Неодружений(а), проживаю один(а) або з друзями 3,3 3 - 
Неодружений(а), проживаю із співмешканцем(кою) 1,9 2 - 

6. Офіційно не розлучений(а), проживаю із 
співмешканцем(кою) 

0,7 0,2 
- 

7. Офіційно не розлучений(а), проживаю один(а) 0,5 1 - 
8. Офіційно не розлучений(а), проживаю з родичами 1,4 0,8 - 

1 У 2002 та 2003 рр. розподіл на групи не передбачався. 
 

1.4. Скільки всього дорослих і дітей (у віці до 18 років) проживають і 
користуються сумісним бюджетом у Вашому домогосподарстві? 

 2002 2003 2004 
1 9,8 11,8 12,6 
2 31,7 26,7 32,7 
3 33,7 36,8 33,4 
4 19,3 19,5 17 
5-7 5,5 5,3 4,3 
8-9 - - - 
10 і більше - 0,1 - 

 

1.4а. Скільки дітей віком до 3 років включно проживають і користуються 
сумісним бюджетом у Вашому домогосподарстві? 

 2002 2003 2004 
0 95 95,1 95,5 
1 4,7 4,8 4,4 
2 0,3 0,1 0,1 
3 - - - 
4 - - - 
5 і більше - - - 

 

1.4б. Скільки дітей віком від 4 до 17 років включно проживають і 
користуються сумісним бюджетом у Вашому домогосподарстві? 

 2002 2003 2004 
0 58,5 61,1 62,8 
1 32,3 29 30,1 
2 9 9,5 7 
3  - 0,4 - 

4 і більше 0,1 - 0,1 
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1.4в. Скільки осіб віком від 18 до 64 років включно проживають і 
користуються сумісним бюджетом у Вашому домогосподарстві? 

 2002 2003 2004 
0 6,6 4,5 7,2 
1 17,3 20,2 19,4 
2 50 49,8 49,8 
3 19,9 19,7 17,8 
4-6 6,2 5,7 5,8 
Більше 6 - - - 

 

1.4г. Скільки осіб віком старше 65 років проживають і користуються 
сумісним бюджетом у Вашому домогосподарстві? 

 2002 2003 2004 
0 83,2 80 82,2 
1 11,9 15,4 12,3 
2 4,8 4,3 5,4 
3  0,1 0,3 - 

 

1.5. Вкажіть найвищий рівень освіти, який Ви отримали: 

 2002 2003 2004 

1. Вища 38,6 35,9 35,9 
2. Незакінчена вища 5,2 8,4 7 
3. Середня спеціальна 31,2 31,3 35,6 
4. Середня загальна 18,9 14,6 16,2 
5. Неповна середня  4,4 8 4 
6. Початкова  1,7 1,8 1,3 
7. Маю вчений ступінь, наукове звання - 0,1 - 

 

1.6. Ваша національність: 
 2002 2003 2004 

1. Українець/українка  62,1 61,5 65,4 
2. Росіянин/росіянка 33,4 33,4 28,6 
3. Єврей/єврейка 0,1 0,8 0,7 
4. Білорус/білоруска 1,5 1,5 1,3 
5. Молдованин/молдованка  0,1 0,1 0,1 
6. Болгарин/болгарка  - 0,2 0,1 
7. Поляк/полька  0,1 - 0,1 
8. Угорець/угорка  - - - 
9. Румун/румунка  - - 0,2 
10. Грек/гречанка  1,7 1,7 2,8 
11. Татарин/татарка 0,2 0,1 0,5 
12. Німець/німкеня 0,1 - 0,1 
13. Інша 0,7 - 0,1 

 

1.7. Чи змінювали Ви місце проживання після закінчення середньої школи 
з причин неможливості продовжити навчання там, де Ви проживали? 

 2002 2003 2004 

Так  25,6 32,6 37,5 
Ні 74,4 67,4 62,5 
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1.7а. Чи постійно Ви проживали у цій місцевості (у цьому селі, місті)? 

 2002 2003 2004 
Так  57,7 63,5 - 
Ні 42,3 36,5 - 

 

1.7б. Як довго Ви проживаєте у даній місцевості? 
 2002 2003 2004 

До 10 7,1 5,5 - 
11-20 15,8 14,2 - 
21-30 25,3 24,8 - 
31-40 19 20,7 - 
41-50 21,2 21,5 - 

Більше 50 років 11,6 13,2 - 
 

1.8. Одні люди стежать за своїм здоров'ям, ставляться до нього уважно, 
інші ні. До якої категорії людей Ви себе відносите? 
 2002 2003 2004 
Уважно ставлюся до свого здоров’я, проходжу проф. 
мед.огляди 

- - 20,4 

Звертаюся до лікаря тільки у разі гострої необхідності - - 73,1 
Ніколи не звертаюся до лікаря - - 5,4 
Не знаю - - 1,1 

 

1.9. Як Ви оцінюєте стан свого здоров’я? 
 2002 2003 2004 

1. Дуже поганий 2 3,6 1,1 
2. Поганий 16,1 14,7 10,9 
3. Задовільний 56,9 58,9 62,4 
4. Хороший 18,4 16,8 22,7 
5. Відмінний 1,3 1,3 2,1 
6. Не знаю 5,2 4,8 0,8 

 

1.9а. Чи хворієте Ви такими хворобами? 

 2002 2003 2004 
1. Хронічна хвороба, у тому числі 40,3 34,6 31,3 

яка потребує постійного медичного 
обслуговування 

17,2 15,8 11,6 

яка не потребує постійного медичного 
обслуговування 

23,1 18,8 19,7 

2. Часті простудні, вірусні, інфекційні захворювання 22,2 11,4 12,9 
3. Зрідка хворію на простудні, вірусні, інфекційні 
захворювання 

- 35,4 40,5 

4. Майже не хворію 37,5 18,7 15,3 
 

1.9б. Чи маєте Ви інвалідність? 

 2002 2003 2004 
1. Високий ступінь інвалідності, у тому числі 0,9 - - 

інвалідність 1 групи, яка не дозволяє виконувати роботу 0,5 - - 
інвалідність 1 групи, яка дозволяє виконувати роботу 0,4 - - 
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 2002 2003 2004 
2. Інвалідність 2 групи, яка не дозволяє виконувати роботу 0,6 - - 
3. Інвалідність 2 групи, яка дозволяє виконувати роботу 1,2 - - 
4. Інвалідність 3 групи, яка не дозволяє виконувати роботу 0,3 - - 
5. Інвалідність 3 групи, яка дозволяє виконувати роботу 2,5 - - 
6. Інвалід, але не маю офіційного статусу 0,7 - - 
7. Не маю інвалідності 93,9 - - 
 

1.9в. Унаслідок чого була отримана інвалідність? 
 2002 2003 2004 

1. Виробнича травма або професійне захворювання 39,7 - - 
2. Загальне захворювання   39,7 - - 
3. Інвалід дитинства 14,3 - - 
4. Інвалід війни 4,8 - - 
5. Інвалідність, пов’язана з ліквідацією наслідків аварії на 
ЧАЕС 

- - 
- 

6. Інвалідність, пов’язана із проходженням служби у 
збройних силах 

1,6 - 
- 

7. Інвалідність унаслідок репресій - - - 
8. Не маю відповіді - - - 
 

1.9г. Чи має хто-небудь із членів Вашої сім’ї інвалідність? 
 2002 2003 2004 

Так 9,9 - - 
Ні 90,1 - - 

 

1.9д. Скільки членів Вашої сім’ї мають інвалідність? (Для тих сімей, де є 
інваліди) 

 2002 2003 2004 
1 97,1 - - 
2 2 - - 
3 1 - - 
Не маю відповіді - - - 

 

1.9е. Скільки членів Вашої сім’ї мають офіційний статус інваліда? (Для тих 
сімей, де є інваліди) 

 2002 2003 2004 
1 98 - - 
2 1 - - 
3 1 - - 
Не маю відповіді - - - 

 

1.10. Ви проживаєте у приватному чи орендованому помешканні? 
 2002 2003 2004 

1. Приватна власність 64,4 64,6 68 
2. Орендована (державна квартира, оренда за договором) 27,8 26,9 21,8 
3. Житло, яке утримується за рахунок інших осіб 3 4,7 5 
4. Колективна власність (кооператив) 3,2 1,4 2,6 
5. Гуртожиток 1,7 2,4 2,6 
6. Не маю помешкання - - - 
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ІІ. БАЗОВА ЗАХИЩЕНІСТЬ 

 
2.1. Чи достатньо Вашого доходу для задоволення таких потреб? 
(Прочитайте перелік потреб) 
 Більш ніж  

достатньо 
Достатньо 

Трохи  

не вистачає 
Недостатньо 

Не можу  

визначитися 
2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

2.1а. Продукти 
харчування 

1,7 0,4 1,1 38,2 21 36,8 - 16,5 18,6 60,1 60 41 - 2 2,5 

2.1б. Оплата 
житла 

2,1 0,5 1,1 34,6 25,7 38,3 - 15,4 16,9 63,3 55,8 40 - 2,6 3,7 

2.1в. Медичне 
обслуговуванн
я 

1,2 0,9 1,7 18,3 11,6 17,3 - 12,3 19,7 80,5 69,7 53,8 - 5,5 7,6 

2.1г. Товари 
довготривалог
о 
користування 

- - 0,4 - - 7,6 - - 14,4 - - 73,5 - - 4,2 

2.1д. Одяг 0,9 0,3 0,3 15,4 7,2 13 - 14,7 21,7 83,7 76,4 62,7 - 1,5 2,3 

2.1е. Навчання 0,5 1,8 1,6 10,9 8,5 16,4 - 9,8 11 88,5 67,3 55,5 - 12,6 15,6 

2.1ж. Відпо-
чинок 

- 0,7 0,9 - 3,3 6,9 - 8,5 12,9 - 82,7 72,8 - 4,9 6,5 

 
2.2. На Вашу думку, чи маєте Ви можливість отримати відповідне медичне 
обслуговування за місцем проживання (село/ місто)? 

 2002 2003 2004 
Так 25,9 34,2 50,3 
Ні 60 65,8 49,7 
Не знаю   - 

 
2.3. На Вашу думку, чи маєте Ви можливість отримати відповідну освіту за 
місцем проживання (село/ місто)? 

 2002 2003 2004 
Так 31 40 46,5 
Ні 53,7 60 53,5 
Не знаю 15,3 - - 

 
2.4. На які джерела фінансової підтримки покладаються люди, подібні Вам, 
у разі виникнення таких проблем? (До уваги інтерв’юера: Дайте респонденту час 
на обдумування. Допускається декілька варіантів відповідей). 
2.4а. Втрата кимось із дорослих членів домогосподарства роботи або 
прибуткового заняття. 
2.4б. Затримка зарплати комусь із членів домогосподарства протягом декількох 
місяців. 
2.4в. Отримання ушкоджень або хвороба когось із членів домогосподарства, 
унаслідок якої особа не може працювати і потребує медичного догляду. 
2.4г. Народження дитини. 
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2.4а 2.4б 2.4в 2.4г 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

1. Державна підтримка 8,5 6,1 8,1 3,4 2,3 2,4 9,2 4,9 10,9 - - 29,5 

2. Підтримка недержавних 
установ (благодійних або 
релігійних організацій; 
профспілок; зацікавлених 
груп) 

1 0,4 1,8 0,7 0,44 1,9 2,9 0,7 4,3 - - 3,8 

3. Підтримка родичів 52,5 49,2 51,7 50,1 45,6 49 53,1 48,5 51,7 - - 46,8 

4. Підтримка друзів або 
сусідів 

19 13,5 20,6 20 14,2 20,3 17,5 13,2 19,5 - - 11,9 

5. Члени сім’ї починають 
працювати 

7,5 5,2 7,2 3,3 2,9 2,9 2,3 3,2 3,3 - - 2,5 

6. Члени сім’ї беруть 
додаткову роботу 

14,5 11,9 11 13,9 10,1 10 11,6 9 7,2 - - 5,2 

7. Використання 
попередніх заощаджень 

8,1 6,3 8,6 8,8 8,7 11,8 9,7 7,5 9 - - 9,2 

8. Продаж власного майна 3,8 1,8 1,8 3,6 2,3 1,6 6,9 3,6 2,2 - - 0,9 

9. Отримання грошей у 
борг (кредит) 

10,7 13,3 11,9 15 15,7 14,6 15,5 17,4 16,6 - - 5,5 

10. Покладаюся лише на 
себе 

44,7 42,4 23,7 41,2 41,5 23,8 43,5 42,5 22,5 - - 27,1 

 

2.5. Яким, на Вашу думку, буде Ваш фінансовий стан, коли Ви досягнете 
похилого віку? 

 2002 2003 2004 
Хорошим 1,8 1,3 4,5 
Задовільним 4,2 4,4 9,4 
Малозадовільним  - 17,2 26,8 
Незадовільним 50,3 43,6 22,5 
Не знаю 43,7 33,6 36,8 

 

2.5а. Яким, на Вашу думку, буде рівень медичного обслуговування, коли Ви 
досягнете похилого віку? 

 2002 2003 2004 
Хорошим 1,7 1,2 3,8 
Задовільним 7,4 5,9 10,3 
Малозадовільним  - 17,3 25,9 
Незадовільним 44,1 40,1 23,2 
Не знаю 46,8 35,5 36,8 

 

2.6. Якою мірою Ви довіряєте чи не довіряєте державним установам, що 
займаються вирішенням соціальних проблем? 

 2002 2003 2004 
Повністю довіряю 3,6 0,8 1,3 
Довіряю - 4,6 11,1 
Частково довіряю 31 33,6 45,4 
Не довіряю 54,5 50,4 32,3 
Не знаю 11 10,7 9,9 
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2.7. Чи почуваєте Ви себе у безпеці або у небезпеці? 

 
У безпеці У небезпеці 

Не можу  
відповісти 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

2.7а. На роботі 48,3 49,2 61,8 22,4 25,5 27,8 29,3 25,3 10,4 
2.7б. На вулиці вдень 50,8 51 63,9 27,4 28,9 22,5 21,8 20,1 13,6 
2.7в. На вулиці ввечері 16,4 16,7 21,7 62 65,1 58,5 21,6 18,2 19,8 
2.7г. Вдома 62,6 66,1 74,7 21,8 17,8 13,1 15,5 16,1 12,2 
 

2.8. Протягом останніх 12 місяців чи були Ви особисто потерпілим від будь-
яких видів жорстокості чи насильства, таких як грабежі, фізичне 
насильство тощо? 

 2002 2003 2004 
Так 7,9 7,7 6,9 
Ні (переходьте до п.3.9) 92,1 92,3 93,1 

 

2.8а. Якого типу насильство? (Для тих, хто був потерпілим) 

 2002 2003 2004 

1. Напад особи або групи осіб без фізичного 
насильства/словесна образа 

21 20,2 16,9 

2. Домашнє насильство 13,6 6,3 5,6 

3. Напад із застосуванням зброї 3,7 2,5 1,4 
4. Фізичне насильство 13,6 17,7 18,3 
5. Насильство з боку міліції 1,2 3,8 2,8 

6. Крадіжки приватної власності 44,4 48,1 54,9 
7. Сексуальне насильство 2,5 1,3 - 

 

2.8б. Чи повідомляли Ви про насильство у правоохоронні органи? (Для тих, 
хто був потерпілим) 

 2002 2003 2004 
Так 48,1 32,9 45,1 
Ні 51,9 67,1 54,9 

 

2.9. Як Ви оцінюєте роботу правоохоронних органів у вашій місцевості? 
2.9а. Міліції: 

 2002 2003 2004 
Добре 1,7 3,1 8,2 
Задовільно 28,6 26,1 34,5 
Погано 46,9 43,5 33,7 
Не знаю 22,7 27,3 23,7 

 

2.9б. Які причини поганої роботи міліції? (Для тих, хто негативно оцінює 
роботу міліції) 

 2002 2003 2004 
1. Працівники міліції зловживають службовим становищем 32,3 38,7 34,6 
2. Працівники міліції неоперативно реагують на звернення 
громадян 

36,2 34 43,5 

3. Працівники міліції зовсім не реагують на звернення 
громадян і не надають жодної допомоги 

19,9 15,7 13 
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 2002 2003 2004 
4. Працівники міліції мають низький професійний рівень 7 6 6,3 
5. Інше 4,6 5,6 2,6 
6. Не відповіли - - - 

 

2.9в. Прокуратури: 

 2002 2003 2004 
Добре 2,5 3,9 6,9 
Задовільно 25,1 22,9 33,5 
Погано 16,3 17,8 12,1 

Не знаю 56 55,9 47,5 
 

2.9г. Які причини поганої роботи прокуратури? (Для тих, хто негативно 
оцінює роботу прокуратури) 

 2002 2003 2004 
1. Працівники прокуратури зловживають службовим 
становищем 

53,6 64 54,4 

2. Працівники прокуратури неоперативно реагують на 
звернення громадян 

17,9 11,8 24 

3. Працівники прокуратури зовсім не реагують на 
звернення громадян і не надають жодної допомоги 

11,9 13,5 12 

4. Працівники прокуратури мають низький професій-
ний рівень 

8,3 5,1 4,8 

5. Інше 8,3 5,6 4,8 
6. Не відповіли - - - 

 

2.9д. Податкової міліції: 

 2002 2003 2004 
Добре 3,7 4,4 8,4 

Задовільно 21,6 21,6 31 
Погано 15 17,6 10,2 
Не знаю 59,7 56,4 50,4 

 

2.9е. Які причини поганої роботи податкової міліції? (Для тих, хто 
негативно оцінює роботу податкової міліції) 

 2002 2003 2004 
1. Працівники податкової міліції зловживають 
службовим становищем 

77,4 76,2 78,1 

2. Працівники податкової міліції мають низький 
професійний рівень 

14,2 13,8 12,4 

3. Інше 8,4 9,9 9,5 
4. Не відповіли - - - 

 

2.9ж. Суди: 

 2002 2003 2004 
Добре 3 3,7 8 
Задовільно 24,9 23,8 32,4 
Погано 17,9 17,2 12,3 

Не знаю 54,3 55,3 47,3 
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2.9з. Які причини поганої роботи судів? (Для тих, хто негативно оцінює 
роботу судів) 

 2002 2003 2004 
1. Працівники судів зловживають службовим становищем 56,5 70,1 60,6 

2. Працівники судів неоперативно реагують на звернення 
громадян 

15,8 12,4 17,3 

3. Працівники судів зовсім не реагують на звернення 
громадян і не надають жодної допомоги 

8,7 6,8 11 

4. Працівники судів мають низький професійний рівень 6,5 7,3 6,3 

5. Інше 12,5 3,4 4,7 
6. Не відповіли - - - 
 

2.10. На Вашу думку, від яких факторів залежить рівень життя та 
можливостей людини в Україні? 

 2002 2003 2004 
1. Переважно залежить від самої людини 9,1 10,6 13,1 
2. Переважно залежить від зовнішніх обставин 15,8 16,6 12,8 
3. Залежить рівною мірою від обох факторів 58,4 58,1 58,3 
4. Важко відповісти 16,6 14,7 15,8 

 

2.11. Наскільки важливими особисто для Вас є такі людські потреби? (За 
рівнем важливості) 
2.11а. Потреба в харчах 

 2002 2003 2004 
1 найнижчий рівень важливості 13,4 2,3 2,3 
2 10,1 2,4 3,6 
3 15,2 12,5 13,3 
4 20,6 22,7 22 
5  25,9 60 58,7 
6 найвищий рівень важливості 14,8 - - 

 

2.11б. Потреба безпеки 
 2002 2003 2004 

1 найнижчий рівень важливості 8,7 1,4 1,2 

2 13,7 2,3 3,8 
3 28,6 8 9,3 
4 29,1 18,8 17,1 
5  15,5 69,6 68,6 
6 найвищий рівень важливості 4,3 - - 

 

2.11в. Потреба забезпечити майбутній день 
 2002 2003 2004 

1 найнижчий рівень важливості 7,5 0,7 1 
2 9,4 2,3 2,7 
3 26 6 7,5 
4 23,3 16,2 17,3 
5 22,5 74,7 71,6 

6 найвищий рівень важливості 11,3 - - 
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2.11г. Потреба Вашого визнання, компетентності 
 2002 2003 2004 

1 найнижчий рівень важливості 27,6 3,4 3,2 
2 34,7 6,2 7,5 
3 112,4 18,1 20,9 
4 9,9 32,8 31,3 
5 8,9 39,5 37,2 
6 найвищий рівень важливості 6,5 - - 

 

2.11д. Потреба самореалізації 
 2002 2003 2004 

1 найнижчий рівень важливості 34,6 4,1 5,6 

2 26 6,3 6 
3 12,2 17,3 18,3 
4 9,4 29,3 28,8 
5 11,7 43 41,2 
6 найвищий рівень важливості 6 - - 

 

2.11е. Потреба мати міцне здоров’я 
 2002 2003 2004 

1 найнижчий рівень важливості 8,3 1,7 2,4 
2 6,1 0,6 0,6 
3 5,4 2,2 1,7 
4 7,7 7,3 7,9 
5 15,3 88,2 87,5 
6 найвищий рівень важливості 57,2 - - 

 

2.12. Чи вважаєте Ви себе соціально захищеною людиною? 
 2002 2003 2004 

1. Так, повністю - 1 2,3 
2. Так, частково - 16 25,2 
3. Мало захищена - 45,6 43,7 
4. Зовсім не захищена - 23,9 14,8 
5. Важко відповісти - 13,5 14 

 
 

III. ЗАХИЩЕНІСТЬ ДОХОДУ 
 

3.1. Вкажіть сумарний розмір грошового доходу Вашого домогосподарства 
за минулий місяць. (Складіть заробітну плату, отриману за всіма місцями 
роботи, пенсії, стипендії, інші грошові надходження всіх членів 
домогосподарства): 

 2002 2003 2004 
1. До 100 грн. 1,1 0,9 0,5 
2. Від 101 до 300 грн. 19,6 15,3 6,9 
3. Від 301 до 500 грн. 28,7 18,6 11,7 
4. Більше 500 грн. 50,6 65,3 80,9 

5. Не знаю. Не хочу відповідати - - - 
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3.2. Вкажіть, скільки членів Вашого домогосподарства отримали грошові 
доходи за минулий місяць: 

 2002 2003 2004 
1 24,6 24,3 23,6 
2 51,7 50,8 55,8 
3 19,1 19,4 15,5 
4 4,3 4,8 4,7 
5 і більше 0,4 0,6 0,4 

 

*3.3. Вкажіть розмір Вашого особистого грошового доходу за основним 
місцем роботи за минулий місяць: 

 2002 2003 2004 
1. До 90 грн. 1,6 0,5 0,1 
2. Від 91 до 300 грн. 48,4 41,6 18,3 
3. Від 301 до 500 грн. 30 33,2 35,6 

4. Більше 500 грн. 17,4 18,3 34,2 
5. Більше 1000 грн. 2,6 6,3 11,9 
6. Не знаю. Не хочу відповідати - - - 

 

*3.4. Який відсоток від Вашого особистого сумарного заробітку складав цей 
доход? 

 2002 2003 2004 
1. Нульовий - - 0,1 
2. 0,1-0,25 10 3,6 0,4 
3. 0,26-0,5 33,6 16,6 3,3 
4. 0,51-0,75 30,7 13,3 8,8 
5. 0,76-0,99 8,7 8,7 5,4 
6. 100 17 57,8 81,9 

 

*3.4а. Скільки годин на тиждень Ви були зайняті на основній роботі 
протягом останнього місяця? 

 2002 2003 2004 
1. До 20 0,4 3,4 - 
2. 21 до 40 75,2 79,3 - 
3. 41-60 24 15,6 - 
4. Більше 60 0,4 1,7 - 

 

3.5. Вкажіть, будь ласка, з яких джерел формується Ваш особистий доход? 
(Допускається декілька варіантів відповідей) 

 2002 2003 2004 
1. Заробітна плата за основним місцем роботи 72,8 73,7 73,5 
2. Різні підробітки 7,2 7,9 4,6 
3. Пільги - - 2,3 
4. Пенсії - - 24 
5. Соціальна державна допомога - - 7,2 

Пільги, пенсії, адресна допомога держави1 34,5 24,8 33,5 
6. Доход із присадибної ділянки, або особистого 
сільського господарства 

5,9 16,1 4,9 
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 2002 2003 2004 
7. Допомога родичів, знайомих 13,3 17,7 6,5 
8. Доход від підприємництва 0,4 0,3 1,1 
9. Акції (дивіденди) 1,1 0,7 0,5 
10. Прибуток власного підприємства  0,2 0,3 

1 У 2002 та 2003 рр. пільги, субсидії, адресна допомога держави зазначалися як одне 
джерело доходу. 
 

3.6. Чи змінювався розмір Вашого місячного заробітку (доходу) за останній 
місяць? 

 2002 2003 2004 
Зменшився 9,5 10,4 7,1 
Збільшився 62,6 8 28,3 
Не змінився 27,9 81,6 64,6 

 

3.6а. Якщо розмір Вашого місячного заробітку (доходу) за останній місяць 
зменшився, то наскільки? 

 2002 2003 2004 
Менше ніж на чверть 75,5 58,9 54,8 
Між чвертю та половиною 18,4 18,7 23,2 
Більше ніж наполовину 4,1 14 10,9 
Не знаю 2 8,4 10,9 

 

3.7. За стандартами суспільства, в якому Ви живете, до якої категорії Ви 
можете себе віднести? 

 2002 2003 2004 
1. Дуже багатий 0,1 0,1 0,2 
2. Заможний 0,1 0,4 1,3 
3. Середній 15,3 14,5 23,5 
4. Небагатий 43,2 44,5 45,7 
5. Бідний 31,3 34,8 24,4 
6. Важко відповісти 10 5,7 5 

 

3.8. Яким, на Вашу думку, буде доход Вашої сім’ї через рік? 

 2002 2003 2004 
Вищим 4,9 4,8 15,9 
Таким, як зараз 18,7 20 18,7 
Нижчим 13,25 16,6 9,7 
Важко відповісти, не знаю 63,2 58,6 55,6 

 

*3.9. Чи отримували Ви заробітну плату в повному обсязі протягом 
останніх трьох місяців? 

 2002 2003 2004 
Так 78,3 83,5 69,2 
Ні 21,7 16,5 4,5 
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*3.9а. Протягом скількох місяців з останніх 3 Ви не отримували заробітну 
плату? (Для тих, хто не отримував заробітну плату в повному обсязі) 

 2002 2003 2004 

0 - - - 
1 міс. 47,3 55,2 52,2 
2 міс. 30,9 41,6 30,4 
3 міс. 21,8 3,2 17,3 

 

*3.9б. Який відсоток від повного обсягу зарплати Ви отримали протягом 
останніх 3 місяців? (Для тих, хто не отримував заробітну плату в повному 
обсязі) 

% отриманої зарплати 2002 2003 2004 
Не отримав 8,5  16,8 
До 20 3,6 8,8 6,9  
20 – 50 42,4 34,4 37,4  
Більше 50 45,5 56,8 38,9  

 

*3.9в Яка основна причина затримки заробітної плати за останні 3 місяці? 
(Для тих, хто не отримував заробітну плату в повному обсязі) 

 2002 2003 2004 
1. Підприємство, фірма неспроможні платити 83,6 86,4  54,3 
2. Адміністративна відпустка з ініціативи фірми 4,8 1,6 - 

3. Розпад підприємства, фірми, закриття тощо 1,8 -  26  
4. Хвороба, травма 1,2 0,8  2,1  
5. Хвороба, травма когось із членів сім’ї - - - 
6. Інше 8,5 11,2  17,4  

 

*3.10. Чи мали Ви право на такі види пільг за основним місцем роботи 
протягом останніх 12 місяців (прочитайте перелік). Які з цих пільг Ви 
реально отримали за останні 12 місяців? 
Мав(ла) право 
 Так Ні 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
*3.10а. Оплачуваний лікарняний 81,2 81,8 90,1 18,8 18,2 9,9 
*3.10б. Оплачувана декретна відпустка 19,5 15,4 27,7 80,5 84,6 72,3 
*3.10в. Виплати при звільненні 37,9 36,7 60 62,1 63,3 40 
*3.10г. Пенсія/пільги по інвалідності 33,9 28,9 47,3 66,1 71,1 52,7 
*3.10д. Часткова або повна оплата 
харчування 

13,3 9,5 10,3 86,7 90,5 89,7 

*3.10е. Пільгове або субсидоване житло 22 13,2 13,4 78 86,8 86,6 
*3.10ж. Відпустка по догляду за дитиною 23,6 15,3 23,3 76,4 84,7 76,7 
*3.10з. Подовжена неоплачувана відпустка 
по догляду за дитиною 

19,5 10,8 16 80,5 89,2 84 

*3.10и. Оплата послуг по утриманню дітей 
у дошкільних і навчальних закладах 

11,3 7,9 6,1 88,7 92,1 93,9 

*3.10к. Дотація на транспортні витрати 12,1 9,4 8 87,9 90,6 92 
*3.10л. Виплати при виході на пенсію 26,7 18,3 26,2 73,3 81,7 73,8 

*3.10м. Інше 8,6 7 5,4 91,4 93 94,6 
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*3.10а. Якщо Ви мали право на будь-які з перелічених пільг, чи фактично 
отримували їх при потребі в останні 12 місяців? 

 2003 2004 
Так - 36,1 
Ні - 37,6 

 

Фактично отримував(ла) 
 Так Ні 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
*3.10а. Оплачуваний лікарняний 39,4 29,5 - 60,6 44,3 - 
*3.10б. Оплачувана декретна відпустка 0,9 1,7 - 99,1 98,3 - 
*3.10в. Виплати при звільненні 1,2 1,5 - 98,8 98,5 - 
*3.10г. Пенсія/пільги по інвалідності 11,6 6,9 - 88,4 93,1 - 
*3.10д. Часткова або повна оплата 
харчування 

4,7 5,7 - 95,3 94,3 - 

*3.10е. Пільгове або субсидоване житло 6,9 3,4 - 93,1 96,6 - 
*3.10ж. Відпустка по догляду за дитиною 1,4 1,8 - 98,6 98,2 - 
*3.10з. Подовжена неоплачувана відпустка 
по догляду за дитиною 

0,8 0,7  99,2 99,3 - 

*3.10и. Оплата послуг по утриманню дітей 
у дошкільних і навчальних закладах 

0,5 2,2 - 99,5 97,8 - 

*3.10к. Дотація на транспортні витрати 4,6 5,4 - 95,4 94,6 - 
*3.10л. Виплати при виході на пенсію 2,8 1,5 - 97,2 98,5 - 
*3.10м. Інше 2,5 5,7 - 97,5 94,3 - 
 

Чи була потреба? 
 Так Ні 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
*3.10а. Оплачуваний лікарняний 40,4 45,5 - 59,6 54,5 - 
*3.10б. Оплачувана декретна відпустка 0,8 2,2 - 99,2 97,8 - 
*3.10в. Виплати при звільненні 1,6 2,9  98,4 97,1 - 
*3.10г. Пенсія/пільги по інвалідності 11,7 7,3 - 88,3 92,7 - 
*3.10д. Часткова або повна оплата 
харчування 

8,6 10,9 - 91,4 89,1 - 

*3.10е. Пільгове або субсидоване житло 14,6 11,7 - 85,4 88,3 - 
*3.10ж. Відпустка по догляду за дитиною 1,7 2,9 - 98,3 97,1 - 
*3.10з. Подовжена неоплачувана відпустка 
по догляду за дитиною 

1,2 1,3 - 98,8 98,7 - 

*3.10и. Оплата послуг по утриманню дітей 
у дошкільних і навчальних закладах 

3,6 5,5 - 96,4 94,5 - 

*3.10к. Дотація на транспортні витрати 11,6 12,5 - 88,4 87,5 - 
*3.10л. Виплати при виході на пенсію 3,7 2,1 - 96,3 97,9 - 
*3.10м. Інше 5,8 7 - 94,2 93 - 
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3.10б. На Вашу думку, якою повинна бути тривалість оплачуваної та 
неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною? 
 Оплачувана Неоплачувана 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
0 0,6 - - 21,6 - - 
1-12 міс. 12,4 10,4 - 17,6 42,8 - 
13-24 міс. 8,7 7,3 - 11,4 14 - 
25-36 міс. 60,3 56 - 32,8 35,1 - 
37-60 міс. 8,1 14,6 - 4,7 3,1 - 
61-120 міс. 9,9 11,7 - 12 5 - 

 
3.10в. Як Ви вважаєте, чи потрібно надавати чоловікам право на 
оплачувану або неоплачувану відпустку по догляду за дитиною? 

 2002 2003 2004 
Так 66,7 80,4 - 
Ні 33,3 19,6 - 

 
3.10г. Якою, на Вашу думку, повинна бути тривалість відпустки чоловіка 
по догляду за дитиною? (Для тих, хто вважає, що потрібно надавати 
чоловікам право на відпустку по догляду за дитиною) 
 Оплачувана Неоплачувана 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
0 - - - 21 - - 
1-12 міс. 37,8 - - 37,4 - - 
13-24 міс. 10,9 - - 8,2 - - 
25-36 міс. 41,9 - - 22,9 - - 
37-60 міс. 4,4 - - 3,3 - - 
61-120 міс. 4,9 - - 7,3 - - 

 
3.11. Чи можете Ви назвати розмір прожиткового мінімуму для однієї 
особи? 

 2002 2003 2004 
Ні (переходьте до п.3.15) 30,9 40,4 32,7 
Так 69,1 59,6 67,3 

 
3.11а. На Вашу думку, чи достатньо розміру межі малозабезпеченості та 
прожиткового мінімуму для існування малозабезпеченої сім’ї? 

 Межа малозабезпеченості Прожитковий мінімум 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
1. Абсолютно недостатньо 63,5 - - 37,1 11,6 12,9 
2. Недостатньо 28,9 - - 46,2 41,4 35 

3. Важко відповісти 4,7 - - 6,6 17,6 11,7 
4. Достатньо 2,5 - - 9,7 27,9 7,5 
5. Більш ніж достатньо 0,3 - - 0,3 1,5 0,3 
6. Відмовляюся відповідати - - - - - - 
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3.11б. Назвіть розмір прожиткового мінімуму для однієї особи 
 2002 2003 2004 

1-300 грн. 14,2 6,9 32,1 
301-342 грн. 38,4 6,9 1,5 
343-400 грн. 33 2,9 43,4 
401-1000 грн. 14,5 59,4 23 

 

3.11в. Чи знаєте Ви про існування “межі малозабезпеченості” в Україні? 

 20021 2003 2004 
Так - - - 
Ні - - - 

1 У 2002 р. запитання ставилося так: Чи знаєте Ви про існування критерію, за яким в 
Україні сім’я визначається малозабезпеченою (бідною)? 
 

3.11г. Чи можете Ви вказати середньомісячний розмір “межі 
малозабезпеченості” 

 2002 2003 2004 
Так (вкажіть) - - - 
Ні (не знаю) - - - 

 

3.11д. Вкажіть середньомісячний розмір “межі малозабезпеченості” 
 2002 2003 2004 

1-80 грн. 23,6 - - 
81-117 грн. 8,5 - - 
118 грн. 24,2 - - 
118-200 грн. 23 - - 
200-500 грн. 20,8 - - 

 

3.12. Який мінімальний доход, на Вашу думку, потрібен щомісячно сім’ї з 
4 осіб (чоловік, жінка і двоє дітей), щоб не бути малозабезпеченою? 

 2002 2003 2004 
До 500 грн. 0,7 1 0,1 
501-1000 грн. 11,7 4,8 2,6 
1001-1500 грн. 18,3 9 5,6 
1501-2000 грн. 34,3 29,8 23 
2001-3000 грн. 17,8 24,8 27,5 
Більше 3000 грн. 17,3 30,6 41,2 

 

3.13. Чи має Ваше домогосподарство можливість робити якісь заощадження? 

 2002 2003 2004 
Так  10,9 14,9 19,7 
Ні  89,1 85,1 80,3 

 

3.13а. Які основні причини заощадження грошей у Вашому 
домогосподарстві? (Допускається декілька варіантів відповідей) 

 2002 2003 2004 
1. На випадок непередбачених і надзвичайних обставин 7,9 12,1 15,1 
2. Придбання будинку або помешкання 1 1,1 1,5 
3. Придбання товарів 4,3 5,9 8,7 
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 2002 2003 2004 
4. Забезпеченість після виходу на пенсію 0,9 1,8 1,6 
5. Інвестування 0,1 0,3 0,8 
6. Інше 1,6 1,3 1,7 
 

3.14. (Для фермерів і працюючих у фермерських господарствах) 
Чи турбує Вас нестабільність доходу від фермерської діяльності? 

 2002 2003 2004 
Дуже турбує - - - 
Трохи турбує - - - 
Не турбує - - - 

 

3.15. (Для фермерів) 
Чи маєте Ви можливість отримати кредит за прийнятними ставками для 
ведення фермерської діяльності? 

 2002 2003 2004 
Так - - - 
Ні - - - 
Не знаю - - - 

 

3.16. (Для працюючих на сільськогосподарських підприємствах) 
Протягом наступних 12 місяців чи плануєте Ви розпочати приватну 
фермерську діяльність або залишитесь на підприємстві? 

 2002 2003 2004 
Залишуся на сільськогосподарському підприємстві 68,5 86,8   87  
Розпочну фермерську діяльність 3,7 - - 
Не знаю 27,8 13,2   13   
Немає відповіді - - - 
 

3.17. Протягом останніх 12 місяців чи займалися Ви підприємницькою 
діяльністю, пов’язаною з виробництвом товарів для продажу, продажем 
товарів, наданням послуг? 
(Допускається декілька варіантів відповідей) 

 2002 2003 2004 
Виробництво товарів для продажу 0,5 0,6 0,3 
Надання послуг 0,7 1,1 2 
Продаж товарів 1,2 0,8 1,8 
Не займалися 97,8 97,8 95,9 

 

3.17а. Протягом останніх 12 місяців чи залучали Ви до підприємницької 
діяльності інших осіб, крім членів домогосподарства? 

 2002 2003 2004 
Так 13 13 26,2 
Ні 87 87,3 73,3 

 

Скільки осіб Ви залучали до підприємницької діяльності? 
 2002 2003 2004 

0 - - - 
1 - - - 
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 2002 2003 2004 
2 - 33,3 - 

3 33,3 33,3 - 
4-5 66,6 33,3 - 

 

3.17б. Чи займаєтеся Ви підприємницькою діяльністю на постійному місці? 
 2002 2003 2004 

Постійне місце, у приміщенні 13 8,7 19 
Постійне місце, на вулиці 4,3 21,7 16,7 
Вдома 26,1 30,4 14,2 
Немає постійного місця 56,5 39,1 50 

 

3.17в. Як Ви вважаєте, яким буде прибуток від Вашої підприємницької 
діяльності через 12 місяців? 

 2002 2003 2004 
Більшим 21,7 8,7 38,1 
Меншим 4,3 17,4 9,5 
Таким, як зараз 73,9 17,4 7,1 

Не знаю  56,5 45,2 
 

3.17г. Чи турбує Вас нестабільність доходу від підприємницької діяльності? 
 2002 2003 2004 

Дуже турбує 60,9 26,1 31 
Турбує - 52,2 45,2 
Трохи турбує 26,1 - 11,9 
Не турбує - 4,3 7,1 
Не знаю 13 17,4 4,8 

 

3.18. Чи планує хто-небудь у Вашому домогосподарстві розпочати 
підприємницьку діяльність у наступні 12 місяців? 

 2002 2003 2004 
Так 4,1 2,7 3,7 
Ні 83,8 85,5 85,3 
Не знаю 12,1 11,8 11 

 

3.19. Чи маєте Ви можливість отримати кредит за прийнятними ставками 
для ведення підприємницької діяльності? 

 2002 2003 2004 
Так 3,1 5,2 9,2 
Ні 65 55,6 55,2 
Не знаю 31,9 39,2 35,5 

 

3.20. Чи має Ваше домогосподарство такі активи або власність? 
3.20а. Грошові заощадження 

 2002 2003 2004 
Так - 19,4 28 
Ні - 80,6 72 
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3.20б. Приватне житло 
 2002 2003 2004 

Так - 71 71,3 
Ні - 29 28,7 

 

3.20в. Ділові активи 
 2002 2003 2004 

Так - 8,9 10,6 
Ні - 91,1 89,4 

 

3.20г. Земельна власність 
 2002 2003 2004 

Так - 33,1 33,5 
Ні - 66,9 66,5 

 

3.20д. Транспортні засоби 
 2002 2003 2004 

Так - 25,1 31,4 
Ні - 74,9 68,6 

 

3.20е. Власне підприємство або його частка 
 2002 2003 2004 

Так - 2,4 3,7 
Ні - 97,6 96,3 

 

3.21. Якою мірою турбує людей, подібних Вам, захищеність таких активів і 
власності? 
 

3.21а. Грошові заощадження 
 2002 2003 2004 

1. Значною мірою 74,6 49,2 48,5 
2. Певною мірою - 20,5 25,3 
3. Майже не турбує - 7,5 5,5 
4. Незначною мірою 14,1 - - 
5. Не турбує 11,4 - - 
6. Зовсім не турбує - 6,3 6,3 
7. Важко відповісти - 16,4 14,3 

 

3.21б. Приватне житло 
 2002 2003 2004 

1. Значною мірою 75,5 53 50,5 
2. Певною мірою - 21,3 26,9 
3. Майже не турбує - 5,7 5,8 
4. Незначною мірою 12,9 - - 
5. Не турбує 11,6 - - 
6. Зовсім не турбує - 6,1 4,8 
7. Важко відповісти -  12 
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3.21в. Ділові активи 
 2002 2003 2004 

1. Значною мірою 25 12,3 14,8 
2. Певною мірою - 16,4 19,1 
3. Майже не турбує - 21,7 21,6 
4. Незначною мірою 26,3 - - 
5. Не турбує 48,6 - - 
6. Зовсім не турбує - 23,2 20 
7. Важко відповісти - 26,4 24,6 

 

3.21г. Земельна власність 
 2002 2003 2004 

1. Значною мірою 40,5 27,8 25,4 
2. Певною мірою - 20,1 26,3 
3. Майже не турбує - 16,1 17,2 
4. Незначною мірою 23,7 - - 
5. Не турбує 35,8 - - 
6. Зовсім не турбує - 16,8 15 
7. Важко відповісти - 19,2 16,1 

 

3.21д. Транспортні засоби 
 2002 2003 2004 

1. Значною мірою 38,8 25 26,1 
2. Певною мірою - 21,3 26,1 
3. Майже не турбує - 15 13,2 
4. Незначною мірою 23,6 - - 
5. Не турбує 37,6 - - 

6. Зовсім не турбує - 18,6 17,5 
7. Важко відповісти - 20,1 17,1 

 

3.21е. Власне підприємство або його частка 
 2002 2003 2004 

1. Значною мірою 22,3 13,5 14,4 
2. Певною мірою - 13,8 17,7 
3. Майже не турбує - 14,9 15 
4. Незначною мірою 16,3 - - 
5. Не турбує 61,4 - - 
6. Зовсім не турбує - 27,6 27,4 
7. Важко відповісти - 30,2 25,6 

 

3.22. Чи позичаєте Ви або члени Вашого домогосподарства гроші в борг або 
чи берете кредити у спеціальних установах? 

 2002 2003 2004 
1. Регулярно 9,1 3,4 2,7 
2. Досить часто - 11,3 10,6 
3. Інколи 49,1 27,3 25,1 
4. Рідко - 24,9 30,9 
5. Ніколи 41,7 33,1 30,7 
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3.22а. Чи маєте Ви борги, які зараз потрібно віддати? 
 2002 2003 2004 

Так 51 46,1 46,5 
Ні 49 53,9 53,5 

 

3.22б. Якщо Ви маєте борги, то яка їх сума? (Для тих, хто має борги) 
 2002 2003 2004 

До 500 грн. 50,3 42,6 44,6 
501-1000 грн. 22,2 26,5 20,8 
1001-2000 грн. 14,4 18 17,2 
2001-5000 грн. 10,8 8,8 15,4 
Більше 5000 грн. 2,3 4,1 2,1 

 

3.22в. Скільки часу Вам звичайно потрібно, щоб повністю виплатити борг? 
(Для тих, хто має борги) 

 2002 2003 2004 
1. Не більше 6 місяців 64,3 57,3 63,3 
2. 1 рік 18,5 25,3 24,8 
3. 2 роки 4,8 7,3 4,9 
4. Більше 2 років1, у тому числі 12,3 10,2 7 

2-5 років - 4,7 5 
більше 5 років - 5,5 2 

1 У 2002 р. анкета не передбачала розподіл на групи. 
 

3.22г. Чи турбуєтесь Ви про виплату своїх боргів? (Для тих, хто має борги) 
 2002 2003 2004 

Дуже турбуюсь 80,5 77,8 67,7 
Трохи турбуюсь 17,7 15 19,5 
Майже не турбуюсь - 2,5 6,3 
Не турбуюсь 1,8 1,7 3,8 

Важко відповісти - 3,1 2,7 
 

3.23. Чи маєте Ви борги по виплаті таких рахунків? Якщо так, скільки 
місяців Ви заборгували? 
3.23а. Чи маєте Ви борги по квартплаті?1 

 2002 2003 2004 
1. Так 28,9 21,8 12 
2. Ні 71,1 78,2 88 

1 У 2002 р. запитання ставилося так: Чи маєте Ви борги по квартплаті та по виплаті за 
житло, придбане в кредит? 
 

3.23б. Скільки місяців становить заборгованість по квартплаті? (Для тих, 
хто має борги) 

 2002 2003 2004 
1-6 61,1 67 70,2 
7-12 23,5 15,2 22,6 
13-24 8,7 8,9 4,8 
Більше 24 6,7 8,9 2,4 
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3.23в. Чи маєте Ви борги по виплатах за газ?1 
 2002 2003 2004 

Так 23,3 20,1 11,4 
Ні 76,7 79,9 88,6 

 

3.23г. Скільки місяців становить заборгованість по виплатах за газ? (Для 
тих, хто має борги) 

 2002 2003 2004 
1-6 69,2 64,7 76,1 
7-12 15,8 18,4 16,2 
13-24 9,6 8,2 6,8 
Більше 24 5,4 8,7 0,9 

 

3.23д. Чи маєте Ви борги по виплатах за електроенергію? 
 2002 2003 2004 

Так 30,8 24,7 12,9 
Ні 69,2 75,3 87,1 

 

3.23е. Скільки місяців становить заборгованість по виплатах за 
електроенергію? (Для тих, хто має борги) 

 2002 2003 2004 
1-6 76 77,6 85 
7-12 14,8 9,4 11,3 
13-24 5 5,9 2,3 
Більше 24 4,1 7,1 1,5 

 

3.23ж. Чи маєте Ви борги за теплоенергопостачання (опалення житла)?  

 2002 2003 2004 

Так 30,8 26,7 14,5 
Ні 69,2 73,3 85,5 

 

3.23з. Скільки місяців становить заборгованість за теплопостачання 
(опалення житла)? (Для тих, хто має борги) 

 2002 2003 2004 
1-6 60,3 61,3 73,2 
7-12 19,2 19 17,4 
13-24 13,9 11,3 6,7 
Більше 24 6,6 8,4 2,7 

 

3.23и. Чи маєте Ви борги за водопостачання? 
 2002 2003 2004 

Так - - 11,8 
Ні - - 88,2 

 

3.23к. Скільки місяців становить заборгованість за водопостачання? (Для 
тих, хто має борги) 

 2002 2003 2004 
1-6 - - 79,5 
7-12 - - 13,1 
13-24 - - 5,7 
Більше 24 - - 1,6 
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3.23л. Чи маєте Ви борги по виплатах за кредит на придбання житла? 
 2002 2003 2004 

Так 0,9 1 0,9 
Ні 99,1 99 99,1 

 

3.23м. Скільки місяців становить заборгованість по виплатах за кредит на 
придбання житла? (Для тих, хто має борги) 

 2002 2003 2004 
1-6 77,8 60 33,3 
7-12 11,1 30 33,3 
13-24 - 10 22,2 
Більше 24 11,1 - 11,1 

 

3.23н. Чи маєте Ви борги по виплатах за кредити на придбання товарів 
довгострокового користування?  

 2002 2003 2004 
Так 4,4 5,7 8,5 
Ні 95,6 94,3 91,5 

 

3.23п. Скільки місяців становить заборгованість по виплатах за кредити на 
придбання товарів довгострокового користування? (Для тих, хто має 
борги) 

 2002 2003 2004 
1-6 66,7 57,6 56,8 
7-12 24,4 33,8 33 
13-24 6,7 8,5 8 
Більше 24 2,2 - 2,3 

 

3.23р. Чи маєте Ви борги по виплатах за кредити на навчання? 
 2002 2003 2004 

Так 1 2 1,4 
Ні 99 98 98,6 

 

3.23с. Скільки місяців становить заборгованість по виплатах за кредит на 
навчання? (Для тих, хто має борги) 

 2002 2003 2004 
1-6 70 76,2 71,4 
7-12 20 9,5 14,3 
13-24 10 14,3 7,1 
Більше 24 - - 7,1 

 

3.23т. Чи маєте Ви борги по інших виплатах? 
 2002 2003 2004 

Так 5,8 6,3 8,3 
Ні 94,2 93,7 91,7 
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3.23у. Скільки місяців становить заборгованість по інших боргах? (Для 
тих, хто має борги) 

 2002 2003 2004 
1-6 75 73,8 69,8 
7-12 15 21,5 19,8 
13-24 8,3 4,6 8,1 
Більше 24 1,7 - 2,3 

 

3.24. Якщо Вам потрібно позичити гроші, куди Ви звернетесь у першу 
чергу? 
 2002 2003 2004 
1. Банківська установа 1,6 2,5 8,5 
2. Установа-кредитор - 1,7 1,5 
3. Родичі 65,4 62,7 59,1 
4. Друзі або сусіди 29,1 30,1 24,9 

5. Кредитна спілка 0,5 0,2 1,4 
6. Держава 0,2 0,1 0,1 
7. Асоціація професіоналів - - - 
8. Підприємство або роботодавець 3,2 2,6 4,6 
9. Інше - - - 

 

Чи маєте Ви або інші особи у Вашому домогосподарстві у користуванні  
землю або присадибну ділянку? 

 2002 2003 2004 
Так 52 - - 
Ні 48 - - 

 

Яка величина земельної ділянки, якою Ви користуєтесь? (Для тих, хто має 
земельну ділянку) 

Величина ділянки, га 2002 2003 2004 
До 0,06 57,3 - - 
0,07 – 0,1 17,4 - - 
0,11 – 0,5 23,3 - - 
0,51 – 1,0 2,1 - - 
1,01 – 10,0 - - - 
Більше 10,0 - - - 

 

Чи маєте Ви землю у приватній власності? (Для тих, хто має земельну 
ділянку) 

 2002 2003 2004 
Так 78 - - 
Ні 22 - - 

 

Яка величина Вашої приватної земельної ділянки? (Для тих, хто має 
земельну ділянку) 

Величина ділянки, га 2002 2003 2004 
До 0,06 57,9 - - 
0,07 – 0,1 15,1 - - 
0,11 – 0,5 25,1 - - 
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Величина ділянки, га 2002 2003 2004 
0,51 – 1,0 1,9 - - 
1,01 – 10,0 - - - 
Більше 10,0 - - - 

 

Чи орендуєте Ви землю або присадибну ділянку? 

 2002 2003 2004 
1. Так 25,4 - - 
2. Ні 74,6 - - 

 

Яка величина земельної ділянки, яку Ви орендуєте? (Для тих, хто орендує 
землю або присадибну ділянку) 

Величина ділянки, га 2002 2003 2004 
До 0,06 62,5 - - 
0,07 – 0,1 21,3 - - 
0,11 – 0,5 14,7 - - 
0,51 – 1,0 1,5 - - 
1,01 – 10,0 - - - 
Більше 10,0 - - - 

 

Як Ви використовуєте вирощені на ділянці продукти? (Для тих, хто має 
земельну ділянку) 

 2002 2003 2004 

1. Переважно для власного вжитку 91 - - 
2. Переважно для продажу 0,4 - - 
3. Приблизно однаково для продажу і власного вжитку 7,3 - - 
4. Нічого не вирощую 1,3 - - 

 

Чи наймаєте Ви регулярно робітників для роботи на Вашій ділянці? (Для 
тих, хто має земельну ділянку) 

 2002 2003 2004 
Так 0,9 - - 
Ні 99,1 - - 

 

Скільки осіб Ви регулярно наймаєте для роботи на Вашій ділянці? (Для 
тих, хто має земельну ділянку) 

 2002 2003 2004 

1 40 - - 
2 40 - - 
3-5 - - - 
6-10 20 - - 
Більше 10 - - - 
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IV. ЗАХИЩЕНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ 
 

*4.1. Яким є Ваше заняття (посада) 
 2002 2003 2004 

1. Керівник (заступник керівника підприємства, установи) 2,8 2 2 
2. Керівник підрозділу підприємства, установи (відділу, 
цеху) 

12,4 12,1 7 

3. Кваліфікований спеціаліст (посада, що потребує вищої 
освіти) 

29,2 33,4 32 

4. Спеціаліст (посада, що потребує середньої спеціальної 
освіти) 

18,6 24,9 29 

5. Службовець обслуговуючого персоналу (машиністка, 
лаборант) 

4,7 4,5 8 

6. Кваліфікований робітник 21,9 18,6 16 
7. Підсобний робітник 4,7 2,4 6 
8. Робітник, зайнятий у сільському господарстві 5,7 2,1 - 
9. Військовослужбовець - - - 

 

*Скільки працівників є Вашими підлеглими? 
 2002 2003 2004 

1. Жодного 70 69,5 - 
2. 1-5 осіб 13,8 11,7 - 
3. 6-15 осіб 7,1 6,5 - 
4. 16-20 осіб 1,4 2,2 - 
5. 21-50 1,7 4,4  

21-25 осіб - 1,5 - 
26-50 осіб - 2,9 - 

6. 51-100 осіб 3,2 2,1 - 
7. Більше 100 осіб 2,8 3,6 - 

 

*4.2. Чи пройшли Ви курс навчання за якою-небудь професією, ремеслом? 
 2002 2003 2004 

Так 83,7 84,5 88 
Ні (переходьте до п.4.8) 16,3 15,5 12 

 

4.2а. Де Ви пройшли Ви курс навчання своїй професії, ремеслу? (Для тих, 
хто пройшов курс навчання) 

 2002 2003 2004 
1. Навчальний заклад (вуз, коледж, професійна школа) 89,7 90 89 
2. Учнівство 4,3 2,8 5 
3. На робочому місці, ручна праця 3,9 3,5 6 
4. На робочому місці, канцелярська робота 0,2 0,3 1 
5. Інше 1,9 3,5 0,3 

 

4.2б. Які обставини змусили Вас пройти навчання? (Для тих, хто пройшов 
курс навчання) 

 2002 2003 2004 
1. Хотіли отримати освіту, професію 89,9 94,4 93 
2. Не хотіли, але були вимушені 10,1 5,6 7 
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4.2в. Скільки професій, спеціальностей або кваліфікацій, підтверджених 
дипломом (чи іншим сертифікатами), Ви маєте на даний момент? 

 2002 2003 2004 
1. Не маю жодної 3 4,1 1 
2. Одну 58,5 57,9 72 
3. Дві 27,7 27,6 21 
4. Три 6,8 7,9 5 
5. Більше трьох 3,9 2,4 2 

 

*4.2г. Чи використовуєте Ви отримані знання у Вашій роботі? 
 2002 2003 2004 

1. Використовую повністю - 34,9 30 
2. Використовую 63,6 - - 
3. Значною мірою 22,5 38,9 42 

4. Приблизно наполовину - 11,4 15 
5. Незначно 7,5 9,7 9 
6. Дуже мало - - - 
7. Ні 6,5 5,1 5 

 

4.3. Наскільки важливим є для Вас слідувати Вашій основній професії 
(заняттю) при виборі роботи? 

 2002 2003 2004 
Дуже важливо 14,7 17,3 15,4 
Важливо 43,1 36,2 40,7 
Не визначився 8,9 9,4 10,8 
Не дуже важливо 11,1 14,8 13,4 
Неважливо 5,9 6,8 8,2 
Не відповіли 16,3 15,5 11,6 

 

*4.4. Як Ви вважаєте, наскільки рівень Вашої кваліфікації відповідає  
Вашій роботі? 

 2002 2003 2004 
1. Кваліфікація за фахом не відповідає роботі, яку виконую 11 7,9 7 
2. Значно вищий, ніж необхідно для виконання цієї роботи 10 8,3 8 
3. Відповідає вимогам роботи 76,2 72 74 
4. Недостатній для цієї роботи 2,7 3,7 1 
5. Важко відповісти - 8,2 9 

 

*4.5. Наскільки Ви впевнені в тому, що Ваші професійні знання будуть  
потрібні для виконання Вашої основної роботи через 5 років? 

 2002 2003 2004 
1. Повністю впевнений 13,6 14,2 13 
2. Впевнений 34,3 35,8 44 
3. Не визначився - - - 

4. Невпевнений 25 23 22 
5. Дуже невпевнений 2,4 2,1 3 
6. Важко відповісти 24,7 24,9 19 

 



 

 375 

*4.6. Чи отримували Ви протягом останніх двох років професійне навчання 
за місцем роботи (курси підвищення кваліфікації)? 

 2002 2003 2004 
Так 17,8 21,3 17 
Ні (переходьте до п. 4.8) 82,2 78,7 83 

 

4.6а. Вкажіть, де Ви отримували професійне навчання? (Для тих, хто 
протягом останніх 2 років отримував професійне навчання за місцем 
основної роботи) 

 2002 2003 2004 
1. Навчальний заклад (вуз, коледж, професійна школа з 
отриманням сертифіката) 

34,7 43,7 26 

2. Навчальний заклад (вуз, коледж, професійна школа без 
отримання сертифіката) 

12,1 15,9 13 

3. На робочому місці з отриманням сертифіката 23,4 13,2 28 
4. На робочому місці без отримання сертифіката 17,7 14,6 27 
5. Інше 12,1 12,6 6 

 

*4.7. Чи отримували Ви підвищення по роботі протягом останніх 5 років? 
 2002 2003 2004 

Так 24,9 27 27 
Ні 75,1 73 73 

 

*4.8. Протягом останніх 5 років чи було у Вас пониження в роботі: у плані 
професійного рівня або в плані рівня заробітної плати на підприємстві (в 
установі), де Ви працюєте, наприклад, унаслідок переводу на іншу роботу? 
(Для тих, хто отримував підвищення по роботі протягом останніх 5 років) 

 2002 2003 2004 
Так 8,4 8,4 7 
Ні 91,6 91,6 93 

 

*4.9. Як Ви оцінюєте можливість отримати підвищення або бути 
пониженим по роботі у наступні 12 місяців? 
отримати підвищення: 

 2002 2003 2004 
Дуже ймовірно 1,1 2,8 4 
Ймовірно 9,1 10,7 17 

Можливо - - - 
Малоймовірно 42 36,4 36 
Неймовірно 15,7 16,6 13 
Важко відповісти 32,1 33,5 29 

бути пониженим: 
 2002 2003 2004 

Дуже ймовірно 1,7 3,4 2 
Ймовірно 7,1 9,6 11 
Можливо - - - 
Малоймовірно 34,5 32,2 38 
Неймовірно 15,3 13,2 14 
Важко відповісти 41,4 41,6 36 
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*4.10. Як Ви оцінюєте ймовірність того, що Вам знадобиться отримати нові 
професійні знання у наступні 5 років? 

 2002 2003 2004 
Дуже ймовірно 11,1 9,6 9 
Ймовірно 24,6 24,1 22 
Можливо - - - 
Малоймовірно 27,3 25,9 27 
Неймовірно 12,5 10,7 12 
Важко відповісти 24,5 29,7 30 

 

*4.11. Якщо виникне потреба, чи впевнені Ви, що зможете отримати 
підготовку чи перепідготовку: 
 

*4.11а. За місцем Вашої роботи? 
 2002 2003 2004 

Так (переходьте до п.*4.12в) 51,8 52,2 56 
Ні 48,2 47,8 44 

 

*4.11б. Яка причина Вашої невпевнені у тому, що зможете отримати 
підготовку чи перепідготовку за місцем Вашої роботи? (Для тих, хто не 
зможе у разі потреби отримати перепідготовку чи перепідготовку за 
місцем роботи) 

 2002 2003 2004 
1. Відсутність коштів на підприємстві для проведення 
підготовки чи перепідготовки 

49,2 46,7 45 

2. Вік не дозволяє продовжувати професійну підготовку 36,9 33,7 36 
3. Відсутність навчального закладу або іншої установи, де 
можна пройти навчання 

13,9 19,6 19 

 

*4.11в. В іншій установі поза межами Вашої роботи? 

 2002 2003 2004 
Так (переходьте до п.*4.13) 52,2 48,2 51 
Ні 47,8 51,8 49 

 

*4.11г. Яка причина Вашої невпевненості у тому, що зможете отримати 
підготовку чи перепідготовку поза межами Вашої роботи в іншій установі? 
(Для тих, хто не зможе у разі потреби отримати перепідготовку чи 
перепідготовку за місцем роботи) 

 2002 2003 2004 
1. Відсутність власних коштів для отримання підготовки 
чи перепідготовки 

57 59,5 56 

2. Вік не дозволяє продовжувати професійну підготовку 37,5 34,4 38 

3. Відсутність навчального закладу 5,5 6,1 6 
 

4.12. Чи вмієте Ви користуватись комп’ютером? 
 2002 2003 2004 

Так 40,7 45,2 54 

Ні 59,3 54,8 46 
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4.13. Чи маєте Ви власний комп’ютер або у Вас є можливість постійно ним 
користуватись удома і/або на роботі? 

 2002 2003 2004 
1. Удома 5,6 6,1 12 
2. На роботі 20,8 27,4 21 
3. На роботі і вдома 3,8 4,7 9 
4. У комп’ютерному клубі - 3,4 5 
5. Ні 69,8 58,4 53 

 

4.14. Чи маєте Ви можливість доступу до мережі Інтернет? 
 2002 2003 2004 

Так - - 16 
Ні - - 84 

 

4.14а. Чи маєте Ви власний комп’ютер або у Вас є можливість постійно ним 
користуватись удома і/або на роботі? 

 2002 2003 2004 
1. Для роботи - - 8,4 
2. Для спілкування - - 4,0 
3. Для освіти - - 6,0 
4. Для розваги - - 4,2 
5. Дізнаюся новини - - 4,7 
6. Для пошуку інформації про товари і послуги - - 2,9 
7. Інше - - 1,6 

 
 

V. БЕЗПЕКА РИНКУ ПРАЦІ 
 

*5.1. Чи маєте Ви додаткову роботу? 
 2002 2003 2004 

Так 4,7 5,5 5 
Ні (переходьте до п. 5.3) 95,3 94,5 95 

 

*5.2. Чи принципово додаткове заняття відрізняється від Вашого заняття за 
основним місцем роботи? 

 2002 2003 2004 
Так 61,5 57,1 45 
Ні 38,5 42,9 55 

 

5.3. Чи були Ви безробітним якийсь період протягом останніх 5 років? 
 2002 2003 2004 

Так 14,8 17,1 16 

Ні (переходьте до п. 5.5) 85,2 82,9 84 
 

5.4. Чи були Ви безробітним протягом останніх 12 місяців, тобто без будь-
якої роботи чи прибуткового зайняття, але при цьому хотіли працювати? 

 2002 2003 2004 
1. Так, у тому числі1 67,1 47,7 64 

протягом усього періоду - 25,6 16 
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 2002 2003 2004 
більшу частину періоду - 0,6 8 
більше півроку - 8,5 18 
менше півроку - 13,1 22 

2. Ні 32,9 52,3 36 
1 У 2002 р. анкета не передбачала розподіл на групи. 
 

5.4а. Яка причина того, що Ви були безробітним? (Для тих, хто був 
безробітним останні 12 місяців) 

 2002 2003 2004 
1. Підприємство збанкрутувало і було закрито 8,8 14,3 20 
2. Підприємство значно скоротило обсяги виробництва і 
звільнило частину персоналу 

24,5 22,6 25 

3. На підприємстві відбулися технологічні зміни і моя 
кваліфікація стала непотрібною 

2,9 2,4 6 

4. Звільнився за власним бажанням (у зв’язку із 
сімейними обставинами, пошуками кращої роботи 
тощо) 

26,5 26,2 36 

5. Мене звільнили за порушення трудової, технологічної 
дисципліни 

- 1,2 - 

6. Мене звільнили без поважних на це причин 6,9 - - 
7. Інше 30,4 33,3 13 

 

5.4б. Чи шукали Ви іншу роботу в той період, коли були безробітним? (Для 
тих, хто був безробітним останні 12 місяців) 

 2002 2003 2004 
Так 95,1 91,7 85 
Ні 4,9 8,3 15 

 

5.4в. Чи отримували Ви допомогу по безробіттю протягом періоду, коли 
були без роботи? (Для тих, хто був безробітним останні 12 місяців) 

 2002 2003 2004 
1. Так, протягом всього чи майже всього періоду  29,4 32,1 27 
2. Так, більшу половину періоду - 16,7 14 
3. Так, приблизно половину періоду 13,7 14,3 7 
4. Так, протягом менш ніж половини періоду 15,7 6 12 
5. Не отримував (переходьте до п.5.4д) 41,2 31 40 

 

5.4г. Скільки становила сума середньомісячної допомоги порівняно з 
Вашим попереднім середньомісячним доходом? (Для тих, хто отримував 
допомогу по безробіттю останні 12 місяців) 

 2002 2003 2004 
1. Майже весь заробіток - 1,7 5 
2. Більш ніж 50% 8,3 44,8 47 
3. Приблизно 50% 43,3 31 22 
4. Від 25 до 49% 28,3 8,6 20 
5. Менш ніж 25% 20 13,8 6 
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5.4д. Яка основна причина того, що Ви не отримували допомогу по 
безробіттю?(Для тих, хто не отримував допомогу по безробіттю останні 
12 місяців) 

 2002 2003 2004 
1. Не мав права на її отримання 14,3 19,2 42 
2. Не звертався по допомогу 47,6 34,6 35 
3. Державна служба неспроможна була платити 7,1 3,8 2 
4. Інша причина 16,7 23,1 14 
5. Не знаю 14,3 19,2 7 

 

5.4е. Чи пройшли Ви курси перепідготовки або підвищення кваліфікації, 
організовані державною службою зайнятості, в період, коли Ви були 
безробітними? 

 2002 2003 2004 
Так - - 13 
Ні - - 87 

 

5.5. Протягом останніх 12 місяців чи був хто-небудь інший у вашому 
домогосподарстві або серед родичів і близьких друзів безробітним протягом 
1 тижня і більше (тобто без прибуткового зайняття, але в активному 
пошуку роботи)? (Допускається кілька варіантів відповідей) 

 2002 2003 2004 
1. Інші члени домогосподарства 8,9 8,7 6 
2. Родичі (переходьте до п. 5.6) 20 20,4 17 
3. Близькі друзі (переходьте до п. 5.6) 13,7 14,7 22 
4. Ніхто (переходьте до п. 5.6) 60,3 58,9 56 

 

5.5а. Якщо безробітними були інші члени домогосподарства, вкажіть 
чисельність осіб: 

 2002 2003 2004 
Одна 88 88,8 - 
Дві 10,9 11,2 - 
Три 1,1 - - 
Чотири - - - 

 

5.6. Хто, на Вашу думку, повинен отримувати допомогу по безробіттю? 
(Прочитайте такі варіанти відповідей, допускається кілька варіантів відповідей) 
 Так Ні 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
5.6а. Безробітні, яких звільнили 96,5 95,3 96 3,5 4,7 4 

5.6б. Безробітні, сім’ї яких є 
малозабезпеченими 

94,2 90,7 87 5,8 9,3 13 

5.6в. Безробітні, які залишили 
роботу добровільно 

43,2 40,8 30 56,8 59,2 70 

5.6г. Самозайняті, які стали 
банкрутами 

48,8 43 35 51,2 57 65 
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VI. ГАРАНТІЯ ЗАЙНЯТОСТІ 
 

6.1. Який Ви маєте загальний трудовий стаж: 
 2002 2003 2004 

До 10 26,3 25,3 21 
11-20 21,4 22,5 23 
21-30 25,5 26,8 23 
31-40 19,5 19,8 18 
Більше 40 років 7,3 5,5 5 

 

*Як довго Ви працюєте на цьому місці роботи або є самозайнятим? (Якщо 
до року – проставляється 1 рік) 

 2002 2003 2004 
До 5 років 36,2 35,5 - 
6-10 років 23,8 22 - 
11-20 років 23,6 23,9 - 
21-30 років 10,9 13,3 - 
Більше 30 років 5,4 5,3 - 

 

*6.2. Протягом останніх 5 років скільки разів Ви змінювали основне місце 
роботи/прибуткове зайняття? 

 2002 2003 2004 
1. Не змінював 75,2 74,8 73 
2. Один раз 18,3 17,3 17 
3. Два рази 4,1 5,3 6 
4. Більш ніж два рази 2,4 2,6 4 

 

*6.3. Скільки осіб працює на вашому підприємстві/в установі? 
 2002 2003 2004 

1. Менше 10 2,5 1,2 1 
2. 10-19 1,8 2 3 
3. 20-49 5,8 5,1 9 
4. 50-99 5,9 5,7 3 
5. 100-499 24,2 19,9 22 
6. 500-999 8 10,4 6 
7. 1000 і більше 45,8 45,1 49 
8. Не знаю 5,8 10,6 7 

 

*6.4. За яким типом контракту Ви працюєте? 
 2002 2003 2004 

1. На основі усної домовленості; без встановленого строку 2,8 4,1 11,1 
2. Періодичний, день від дня; випадковий 0,3 0,1 0,1 
3. Тимчасовий; менш ніж 3 місяці - 0,3 0,4 
4. Із встановленим строком (3-11 місяців) 0,5 0,1 0,5 
5. Із встановленим строком (12 місяців) 0,9 1,2 1,3 
6. Із встановленим строком (більше 12 місяців) 2 1,3 4,1 
7. Постійний 89,6 87,6 79,4 
8. Самозайнятий - - - 
9. Інше - - - 
10. Не знаю 4 5,3 3 
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*6.5. Наскільки Ви впевнені в тому, що Ви не втратите теперішню роботу 
чи прибуткове зайняття у найближчі 12 місяців? 

 2002 2003 2004 

Дуже впевнений 2,5 3,4 5 
Достатньо впевнений 25,6 20,1 26 
Не впевнений 45,7 40,6 37 
Можливо, втрачу роботу - 2,9 3 
Очікую, що втрачу роботу - - - 
Не знаю 26,2 33 30 

 

*6.6. Як сильно може вплинути на рівень Вашого життя втрата нинішньої 
роботи (зайняття)? Наскільки це суттєво? 

 2002 2003 2004 
Дуже суттєво 81,6 79,2 76 
Не дуже суттєво 8,7 7,3 11 
Несуттєво 2 2,1 3 
Зовсім не вплине - 1,3 1 
Не знаю 7,8 10,2 9 

 

*6.7. Чи захищені робітники на вашому підприємстві від несправедливого 
звільнення? 

 2002 2003 2004 
Так, у тому числі1 39,6 40,5 45 

усі  - 26,9 28 
більшість робітників - 13,6 17 

Так, деякі робітники 10,7 5,8 7 
Ні 19,6 21,5 17 
Не знаю 30,2 32,2 30 

1 У 2002 р. анкета не передбачала розподіл на групи. 
 

*Якщо Ви втратите роботу з економічних причин, як Ви думаєте, за 
скільки часу Вам про це повідомлять? 

 2002 2003 2004 
До 30 днів  62,3 - 
31-60 днів  33,9 - 
Більше 2 місяців  3,8 - 

 

6.8. Як Ви думаєте, чи повинні роботодавці попереджувати робітників про 
звільнення? 

 2002 2003 2004 
Так 93 91,6 91 
Ні (переходьте до п.*6.11) - 0,6 1 
Не знаю (переходьте до п.*6.11) 7 7,8 8 

 

6.8а. За скільки днів роботодавці повинні попереджувати робітників про 
звільнення? 

 2002 2003 2004 
1. За 15 днів 16,2 16,9 25 
2. 16-30 днів 40 34,4 33 
3. 31-60 днів 35,9 39,6 35 
4. Більше 60 днів 7,9 9,1 8 
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6.9. Чи шукали Ви іншу роботу протягом останніх 12 місяців? 
 2002 2003 2004 

Так - - 13 
Ні (переходьте до п.*6.10) - - 87 

 

6.9а. Якщо “Так”, то чому? 
 2002 2003 2004 

1. Ризик втрати існуючої роботи - - 11 
2. Неповна зайнятість на існуючій роботі - - 1 
3. Збільшення особистого доходу - - 73 
4. Існуюча робота для мене тимчасова - - 1 
5. Пошук кращих умов роботи - - 13 

6. Інше - - 1 
 

*6.10. Як Ви думаєте, якщо виникне потреба, чи легко Вам буде знайти 
іншу роботу, подібну до нинішньої? 
*6.10а. У плані рівня заробітку 

 2002 2003 2004 
1. Дуже легко 2,4 2,6 3 
2. Легко 14,8 16,5 19 
3. Дещо складно 20,2 20,4 27 
4. Складно 32,3 32,2 30 
5. Дуже складно 30,4 28,2 22 

 

*6.10б. У плані умов праці 

 2002 2003 2004 
1. Дуже легко 2,1 0,9 2 
2. Легко 14,1 16,6 24 
3. Дещо складно 23,3 23 29 
4. Складно 34,7 35,9 29 
5. Дуже складно 25,8 23,6 17 

 

*6.10в. У плані використання професійних навичок 
 2002 2003 2004 

1. Дуже легко 2,1 1,7 2 
2. Легко 18,2 20,3 23 
3. Дещо складно 24,2 22,7 31 
4. Складно 31,6 32,7 27 
5. Дуже складно 23,8 22,6 17 

 

*6.11. Якщо Ви втратите роботу, чи може у Вас виникнути бажання 
переїхати в інше місце у пошуках іншої роботи? 

 2002 2003 2004 
1. Так (переходьте до п.6.12б) 22,5 24,9 23 
2. Ні  57 59,2 63 
3. Не впевнений, можливо 20,4 15,8 14 
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*6.11а. Вкажіть причину відсутності у Вас бажання переїхати в інше місце у 
пошуках іншої роботи (Допускається декілька варіантів відповідей) (Для тих, 
хто не бажає переїхати в інше місце у пошуках іншої роботи) 

 2002 2003 2004 
1. Сім’я 35,2 35,7 34 
2. Житло 33,2 35 36 
3. Прив’язаність до певного краю 11,1 9,9 12 
4. Соціальні й економічні зв’язки 7,6 7,3 6 
5. Інше 5,8 5 3 

 

*6.11б. Куди б Ви наважились поїхати? (Для тих, хто бажає переїхати в 
інше місце у пошуках іншої роботи) 

 2002 2003 2004 
1. В інше місце, село своєї області 19,3 16,4 19 
2. В інший регіон України 21,1 19,6 24 

3. У Росію 35,1 33,9 32 
4. В інші країни СНД 2,9 6,36 4 
5. У країни дальнього зарубіжжя 21,6 23,8 32 

 

*6.11в. Що може стимулювати Вас для переїзду в іншу місцевість? 
 2002 2003 2004 

1. Робота, яка забезпечує високу заробітну плату 83,6 82 79 
2. Престижна посада 1,2 1,6 4 
3. Робота, яка забезпечує можливості зростання 
професійної кар’єри 

2,9 1,6 4 

4. Можливість підвищення рівня освіти і кваліфікації 0,6 0,5 1 
5. Забезпечення житлом 2,3 3,7 5 
6. Можливість освіти для дітей та їх працевлаштування 4,1 3,7 2 
7. Інше 5,3 6,9 6 
 

*6.12. Чи можете Ви вказати приблизну чисельність працівників, які були 
звільнені (скорочені) за місцем вашої роботи протягом останніх 12 місяців? 

 2002 2003 2004 
1. Ніхто 18,7 13,3 15 
2. 1-9 10,9 10,8 10 
3. 10-19 3,3 5 3 
4. 20-991 6,7 7,6 6 

20-49 3,3 4,2 3 
50-99 3,4 3,4 3 

5. 100-499 2,4 2,1 1 
6. 500-999 0,8 0,4 0,4 
7. 1000 та більше 0,4 0,7 0,5 
8. Не знаю 56,8 60 65 

1 У 2002 р. анкета не передбачала розподіл на групи. 
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*6.13. Характер задоволеності основних соціальних і матеріальних потреб 
населення (за оцінками респондентів). 
 

*6.13а. Загалом, наскільки Ви задоволені чи незадоволені рівнем заробітку 
чи доходу? 

 2002 2003 2004 

Дуже задоволений 2,9 2,5 4 
Задоволений 27,5 22,6 29 
Незадоволений 51,4 47,8 49 
Дуже незадоволений 12,3 18,9 11 
Важко відповісти, не визначився 5,9 8,3 8 

 

*6.13б. Загалом, наскільки Ви задоволені чи незадоволені рівнем пільг 
окремо від заробітку? 

 2002 2003 2004 
Дуже задоволений 1,6 2,5 4 
Задоволений 25,4 20,1 29 
Незадоволений 41,9 38,4 36 
Дуже незадоволений 11,9 15 8 
Важко відповісти, не визначився 19,2 24 23 

 

*6.13в. Загалом, наскільки Ви задоволені чи незадоволені характером 
роботи, яку виконуєте? 

 2002 2003 2004 
Дуже задоволений 5,8 3,8 6 
Задоволений 71,1 59,5 64 
Незадоволений 12,5 18,5 17 
Дуже незадоволений 2,1 5,8 3 
Важко відповісти, не визначився 8,4 12,4 10 

 

*6.13г. Загалом, наскільки Ви задоволені чи незадоволені розміром 
автономії/незалежності? 

 2002 2003 2004 
Дуже задоволений 2,8 2,8 3 
Задоволений 49,3 41,6 45 
Незадоволений 19,4 21 24 
Дуже незадоволений 3 5,8 4 
Важко відповісти, не визначився 25,6 28,9 24 

 

*6.13д. Загалом, наскільки Ви задоволені чи незадоволені можливістю 
вдосконалення професійних навиків 

 2002 2003 2004 
Дуже задоволений 2,4 3,7 4 
Задоволений 53,6 42,7 49 

Незадоволений 21,5 24,1 24 
Дуже незадоволений 3,4 8 4 
Важко відповісти, не визначився 19,1 21,4 20 
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*6.13е. Загалом, наскільки Ви задоволені чи незадоволені можливістю 
кар’єрного зростання? 

 2002 2003 2004 
Дуже задоволений 1,6 2,9 3 
Задоволений 35,7 28,4 34 
Незадоволений 28,25 28 29 
Дуже незадоволений 4,7 8,3 6 
Важко відповісти, не визначився 29,8 32,5 29 

 

*6.14. Зараз відбувається процес входження України до світової ринкової 
економіки. На Вашу думку, який вплив здійснює цей процес на зайнятість 
працівників, подібних Вам, і їх шанси зберегти роботу? 

 2002 2003 2004 
1. Негативний вплив 22,3 6,2 3 
2. Скоріше негативний, ніж позитивний - 13,6 12 
3. Не впливає 17 17 17 
4. Скоріше позитивний, ніж негативний - 10,2 18 
5. Позитивний вплив 11,9 5,7 8 
6. Не знаю 48,9 47,4 41 

 
 

VII. БЕЗПЕКА УМОВ ПРАЦІ 
 

*7.1. Протягом останніх 12 місяців, чи були Ви відсутні на роботі більше 
1 тижня з причини травми, хвороби або стресу, пов’язаних з умовами праці? 
*7.1а. Виробнича травма 

 2002 2003 2004 
Так 2,5 3,3 2 
Ні 97,5 96,7 98 

 

*7.1б. Хвороба, пов’язана з роботою 
 2002 2003 2004 

Так 4,6 5,5 5 
Ні 95,4 94,5 95 

 

*7.1в. Стрес, пов’язаний із роботою 
 2002 2003 2004 

Так 2,8 2,9 3 
Ні 97,2 97,1 37 

 

*7.2. Протягом 12 місяців чи були Ви особисто потерпілими від будь-яких 
видів жорстокості та насильства на роботі 

 2002 2003 2004 
Так 3,7 4,4 3 
Ні (переходьте до п.*7.3) 96,3 95,6 97 

 

*7.2а. З яких видів жорстокості та насильства на роботі Ви потерпіли? 
 2002 2003 2004 

1. Розбійний напад 3,6 6,1 4,3 
2. Грубість, яка викликала емоційне або 
психологічне страждання 

35,7 39,4 69,6 
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 2002 2003 2004 
3. Фізичний тиск 3,6 - - 
4. Тиск із боку керівництва 21,4 33,3 17,4 
5. Крадіжка 17,9 9,1 4,3 
6. Інше 17,9 12,1 4,3 

 
*7.3. Наскільки безпечними Ви вважаєте умови своєї роботи?1 

 2002 2003 2004 
1. Дуже безпечні та безпечні, у тому числі 58,7 48,6 60 

дуже безпечні 4,7 4,1 3 
безпечні 54 44,5 57 

2. Дуже небезпечні та небезпечні, у тому числі 24,1 39,3 31 
небезпечні 19,8 36,3 29 
дуже небезпечні 4,3 3 2 

3. Важко відповісти 17,1 12,1 8 
1 У 2002 р. анкета не передбачала розподіл на групи. 
 

*Якщо умови роботи небезпечні, то чому Ви вважаєте умови своєї роботи 
небезпечними? 
 2002 

Так Ні 
1. Небезпечна концентрація хімічних речовин 36,6 63,4 
2. Робота з небезпечними механізмами  53,6 46,4 
3. Іонізуюча радіація (рентген)  10,9 89,1 
4. Підвищена або понижена температура 36,6 63,4 
5. Надмірний шум 45,9 54,1 
6. Надмірна вібрація 30,6 69,4 
7. Монотонні рухи 13,1 86,9 
8. Підземні роботи 37,2 62,8 

 

*7.4. Як Ви оцінюєте умови своєї роботи? 
*7.4а. Хімічні речовини 

 2003 2004 
Дуже безпечні 14 11 
Безпечні 51,5 62 
Небезпечні 19,9 16 
Дуже небезпечні 2,4 2 
Важко відповісти 12,3 10 

 

*7.4б. Механізми 
 2003 2004 

Дуже безпечні 11,5 8 
Безпечні 49,5 60 
Небезпечні 26,4 21 
Дуже небезпечні 3,4 4 
Важко відповісти 9,2 7 
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*7.4в. Радіація 
 2003 2004 

Дуже безпечні 11,9 8 
Безпечні 49,2 62 
Небезпечні 18,5 13 
Дуже небезпечні 2,8 2 
Важко відповісти 17,7 15 

 

*7.4г. Температура 
 2003 2004 

Дуже безпечні 11,2 8 
Безпечні 55,3 65 

Небезпечні 17,4 16 
Дуже небезпечні 4,2 2 
Важко відповісти 11,9 9 

 

*7.4д. Шум 
 2003 2004 

Дуже безпечні 9,9 8 
Безпечні 52,5 62 
Небезпечні 21,8 20 
Дуже небезпечні 4,6 3 
Важко відповісти 11,2 8 

 

*7.4е. Вібрація 
 2003 2004 

Дуже безпечні 15 9 
Безпечні 50,8 63 
Небезпечні 19,4 15 
Дуже небезпечні 3,6 2 
Важко відповісти 11,2 11 

 

*7.4ж. Загазованість  
 2003 2004 

Дуже безпечні 12,5 8 
Безпечні 47,4 60 
Небезпечні 23,7 18 

Дуже небезпечні 5,5 4 
Важко відповісти 10,8 10 

 

*7.4з. Підземні роботи 
 2003 2004 

Дуже безпечні 22,7 12 
Безпечні 43,9 59 
Небезпечні 12,7 11 
Дуже небезпечні 4,4 4 
Важко відповісти 16,4 14 
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*7.4и. Монотонність 
 2003 2004 

Дуже безпечні 15,7 8 
Безпечні 50,4 64 
Небезпечні 15 10 
Дуже небезпечні 1,7 1 
Важко відповісти 17,2 17 

 

*7.4к. Інтенсивність 
 2003 2004 

Дуже безпечні 11,5 8 
Безпечні 52,2 59 
Небезпечні 16,6 13 
Дуже небезпечні 2,9 2 
Важко відповісти 16,8 18 

 

*7.5. Чи існує на вашому підприємстві служба охорони праці?1 
 2002 2003 2004 

Так 80,4 84,8 83 
Ні (переходьте до п.*7.7) 9,7 7,4 6 
Не знаю (переходьте до п.*7.7) 9,9 7,8 11 

1 У 2002 р. питання формулювалося так: “Чи існує на Вашій роботі спеціаліст/ відділ/ 
комітет, що відповідає за попередження травмування та ушкодження здоров’я на роботі?” 
 

*7.5а. Яка ефективність роботи служби охорони праці на підприємстві? 
 2002 2003 2004 

Дуже ефективна - 4,4 5 
Ефективна - 39,5 41 
Не зовсім ефективна - 26,7 25 
Неефективна  6,2 7 
Важко відповісти - 10,9 13 
Не знаю - 12,3 10 

 

*7.6. На Вашу думку, чому люди працюють у шкідливих і небезпечних 
умовах праці? 

 2002 2003 2004 
1. Не зважають на можливу шкоду для здоров’я - 8 6 
2. Для їх кваліфікації іншої роботи, крім шкідливої, немає - 18,5 19 
3. Хочуть отримувати додаткові гроші - 44,6 43 
4. Бояться втратити роботу - 18,5 19 
5. Заради додаткової відпустки, пільгової пенсії - 9,2 13 
6. Інше - 1,2 1 
 

*7.7. Які причини перешкоджають створенню безпечних умов праці? 
 2002 2003 2004 

1. Значний знос виробничих фондів (застарілі 
техніка і технології) 

- 30,7 31 

2. Нестача коштів - 38,9 34 
3. Низька виробнича і трудова дисципліна - 5,3 5 
4. Недосконалість управління охороною праці - 2,4 6 
5. Важко відповісти - 22,7 24 
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*7.8. Чи зазнали Ви сексуального переслідування на роботі за останні 
12 місяців, будь то фізичний тиск або погрози щодо звільнення? 

 2002 2003 2004 
Так 1,7 - 0,2 
Ні 98,3 97,6 98 
Не знаю - 2,4 1,8 

 

*7.9. Чи знаєте Ви інших працівників, які зазнали сексуального 
переслідування на вашій роботі протягом останніх 12 місяців? 

 2002 2003 2004 
Так 2,1 2,6 3 
Ні 92,1 93 92 
Не знаю 5,8 4,4 5 

 

*7.10. Як Ви думаєте, чи потрібно проводити політику захисту від 
сексуального переслідування на робочому місці? 

 2002 2003 2004 
Так 51,3 46,2 45 
Ні 21,2 22,7 22 
Не знаю 27,5 31,1 33 

 
 

VIII. ГАРАНТІЇ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ 
 

*8.1. Чи належите Ви до організації чи спілки, яка представляє інтереси 
працівників на виробництві? 

 2002 2003 2004 
Так 57 58,6 63 
Ні 43 41,4 37 

 

8.2. Яке Ваше загальне ставлення до профспілок?  
 2002 2003 2004 

Позитивне  53,3 45,3 53 
Негативне  19,8 18 16 
Не визначився 26,9 36,7 31 

 

8.3. Який рівень організації профспілок (об’єднань), на Вашу думку, в 
даний час найкраще захищає інтереси працівників?  

 2002 2003 2004 
1. Національний (федерація профспілок України) 1,9 1,8 3 

2. Територіальний (обласне відділення федерації 
профспілок України) 

2,4 2 4 

3. Галузевий 10,4 9,4 13 
4. Профспілкова організація на підприємстві  33,2 27,3 30 
5. Інший  0,2 0,5 1 
6. Жодний не захищає 22,2 21,8 18 
7. Не знаю 29,6 37,1 32 
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8.4. Приблизно який відсоток працівників в Україні, на Вашу думку, 
входить до профспілок? 

 2002 2003 2004 
1-25 4,2 9,9 6 
25-50 29,1 31,1 26 
50-75 26,6 31,1 36 
75-100 40,1 28 32 

 

8.5. Як Ви думаєте, чи змінився цей відсоток порівняно з аналогічним 
показником 5 років тому? 

 2002 2003 2004 
Збільшився 3,7 2,6 6 
Зменшився 29,5 29,2 23 
Залишився на тому ж рівні 7,6 5,4 9 
Не знаю 59,2 62,7 63 

 
Роботодавці на питання *8.6 і *8.7 не відповідають 

*8.6. Чи надає Вам роботодавець можливість висловлювати своє 
невдоволення та порушувати особисті питання? 

 2002 2003 2004 

Так 55,4 53,9 58 
Ні  44,6 24,3 20 
Невпевнений - - - 
Не знаю - 21,8 22 

 

*8.7. Чи довіряєте Ви керівництву піклуватись про свої інтереси? 
 2002 2003 2004 

Так 54,2 48,9 51 
Ні  26,7 29,1 28 
Не знаю 19,1 22,1 21 

 

8.8. Чи знаєте Ви інші організації в Україні, окрім профспілок, що 
захищають інтереси працюючих? 

 2002 2003 2004 
Так 7,4 7,6 13 
Ні (переходьте до п.*8.10) 92,6 92,4 87 

 

8.9. Чи знаєте Ви будь-які організації в Україні, що захищають інтереси 
самозайнятих працівників? 

 2002* 2003* 2004* 
Так 32,9 43,6 63 
Ні (переходьте до п.*8.10) 67,1 56,4 37 

 

8.9а. Чи належите Ви до будь-якої організації, що захищає інтереси 
самозайнятих працівників? (Для самозайнятих) 

 2002 2003 2004 
Так - - - 
Ні - - - 
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Роботодавці на питання *8.10 не відповідають 
*8.10. Іноді в процесі роботи виникають певні ситуації, які можуть 
спонукати робітників до активних дій відносно роботодавця. На Вашу 
думку, які з перелічених методів є найбільш доцільними у таких ситуаціях: 
*8.10а. Невиплата зарплати протягом більш ніж 3 місяців 

 2002 2003 2001 

1. Звернення до суду 36,4 36,5 37 
2. Звернення до урядових структур 8,3 12,5 13 
3. Звернення до профспілкового органу 18,3 14,1 14 
4. Участь у мітингах, маніфестаціях, пікетуваннях, 
інших колективних заходах 

2,6 3,4 3 

5. Участь у страйку 6,6 4,9 6 
6. Нічого не робити 5,8 6,2 4 
7. Інше  4,3 4 4 
8. Не знаю 17,6 18,4 20 

 

*8.10б. Недотримання роботодавцем умов безпеки праці 
 2002 2003 2004 

1. Звернення до суду 19,2 18,2 17 
2. Звернення до урядових структур 10,3 11,5 15 
3. Звернення до профспілкового органу 36,6 37,6 34 
4. Участь у мітингах, маніфестаціях, пікетуваннях, 
інших колективних заходах 

2,2 1,3 2 

5. Участь у страйку 2,7 4 1 
6. Нічого не робити 4,7 5,4 4 
7. Інше  4,7 3,6 7 
8. Не знаю 19,5 18,4 20 

 

*8.10в. Несправедливе звільнення колег по роботі 
 2002 2003 2004 

1. Звернення до суду 25,9 28,1 31 
2. Звернення до урядових структур 6,2 7,5 5 
3. Звернення до профспілкового органу 30,9 25,8 27 
4. Участь у мітингах, маніфестаціях, пікетуваннях, 
інших колективних заходах 

2,2 2,1 2 

5. Участь у страйку 1,5 2,9 1 
6. Нічого не робити 7,3 8,2 6 
7. Інше  4,5 2,5 5 
8. Не знаю 21,5 22,9 22 

 

*8.10г. Порушення трудового договору 
 2002 2003 2004 

1. Звернення до суду 32,8 29,6 30 
2. Звернення до урядових структур 6,1 8,1 7 
3. Звернення до профспілкового органу 33,2 31,7 35 
4. Участь у мітингах, маніфестаціях, пікетуваннях, 
інших колективних заходах 

1,6 1,5 1 

5. Участь у страйку 1,8 1,8 1 
6. Нічого не робити 3,4 4,5 3 
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 2002 2003 2004 
7. Інше  3,7 3,3 4 
8. Не знаю 17,5 19,6 19 

 

*8.11. Іноді виникають певні ситуації, які можуть спонукати робітників до 
активних дій відносно органів влади чи самоврядування. На Вашу думку, 
які з перелічених методів є найбільш доцільними у таких ситуаціях: 
*8.11а. Подорожчання продовольчих чи інших товарів 

 2002 2003 2004 
1. Звернення до суду 5,5 5,4 2 
2. Звернення до урядових структур 20,8 19,3 18 
3. Звернення до профспілкового органу 2,8 3,3 2 
4. Участь у мітингах, маніфестаціях, пікетуваннях, 
інших колективних заходах 

9,7 13,2 10 

5. Участь у страйку 5,1 4,4 5 
6. Нічого не робити 15,5 17,2 20 
7. Інше 5,5 5,9 6 

8. Не знаю 34,9 31,4 38 
 

*8.11б. Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті 
 2002 2003 2004 

1. Звернення до суду 3,3 3,7 2 
2. Звернення до урядових структур 29,9 24,5 27 
3. Звернення до профспілкового органу 2,5 2,4 0 
4. Участь у мітингах, маніфестаціях, пікетуваннях, 
інших колективних заходах 

8,2 12,3 9 

5. Участь у страйку 3,2 4 4 
6. Нічого не робити 15,8 19 17 
7. Інше 5,5 4,9 5 
8. Не знаю 31,6 29,3 35 

 

*8.11в. Зростання злочинності 
 2002 2003 2004 

1. Звернення до суду 10,8 7,1 7 
2. Звернення до урядових структур 38,5 31,9 33 
3. Звернення до профспілкового органу 1,2 1,5 1 
4. Участь у мітингах, маніфестаціях, пікетуваннях, 
інших колективних заходах 

4,1 5 3 

5. Участь у страйку 1,1 1,6 1 
6. Нічого не робити 6,1 12,3 8 
7. Інше 5,4 6,5 6 
8. Не знаю 32,9 34,2 40 

 

*8.11г. Регулярні відключення електро-, водо-, теплопостачання 
 2002 2003 2004 

1. Звернення до суду 11,6 14,9 12 
2. Звернення до урядових структур 43,9 38,7 44 
3. Звернення до профспілкового органу 1,1 1,6 1 



 

 393 

 2002 2003 2004 
4. Участь у мітингах, маніфестаціях, пікетуваннях, 
інших колективних заходах 

4,1 5,5 4 

5. Участь у страйку 3,6 2,2 3 
6. Нічого не робити 5,9 7,4 5 
7. Інше 5,8 5,4 5 
8. Не знаю 24,1 24,3 27 

 

*8.12. Яка поведінка характерна для робітників вашого підприємства? 
 Поведінка більш характерна для 

більшої части-
ни робітників 

меншої части-
ни робітників 

майже нікого 
для мене  
особисто 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

1. Пристосов-
ницька 

47,8 47 50 31,6 28,8 28 19,9 19,1 20 24,6 26,8 26 

2. Підприємлива 12 16,8 16 36,2 35 39 16,7 16,9 17 16,7 18,1 20 
3. Протестна 2,8 2,8 4 11,1 14,5 14 49,1 46,8 41 3,8 6,2 6 
4. Партнерська 37,4 33,5 31 21,1 21,8 19 14,2 17,2 22 54,8 48,9 48 
1. Пристосовницька поведінка: пасивне очікування змін, прагнення утриматись 
на робочому місці за мізерну плату. 
2. Активна, ініціативна поведінка: активний пошук гарної та стабільної роботи, 
всілякі підробітки (на підприємстві і за його межами), заснування власної 
справи. 
3. Протестна поведінка: рішучі вимоги поліпшення становища; бойкот 
несправедливих рішень адміністрації; участь у різноманітних акціях протесту. 
4. Партнерська поведінка: співробітництво з адміністрацією та власниками 
підприємства в організації виробничого процесу, вирішенні виробничих і 
соціально-трудових питань. 
 

*8.13. Які, на Вашу думку, причини можуть викликати протестну 
поведінку робітників вашого підприємства? (Відмітити найбільш вагомі) 

 2002 2003 2004 
1. Несправедлива оцінка оплати праці (розподіл доходу) 37,2 33,1 29 
2. Заборгованість і несвоєчасна виплата зарплати 48,9 41,9 41 
3. Велика різниця в оплаті праці робітників і керівництва 
підприємства 

11,8 13,7 8 

4. Довготривалі безоплатні відпустки або їх загроза з 
ініціативи адміністрації 

16,7 22,3 10 

5. Загроза звільнення, страх втратити роботу 15,2 13,6 18 
6. Невиконання положень колдоговору 14,6 9,4 11 
7. Заборгованість і несвоєчасна виплата відшкодування 
шкоди постраждалим на виробництві 

5,3 5,3 7 

8. Несприятливі умови та охорона праці 7,1 5,2 8 
9. Відсутність пільг і компенсацій при звільненні у разі 
закриття підприємства 

3,6 3,1 4 

10. Примусове скуповування адміністрацією акцій робітників 1,4 1,5 1 
11. Низька інформованість про стан справ на підприємстві 2,5 3,1 2 
12. Низький рівень участі робітників в управлінні 
виробництвом 

1,7 2 1 
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 2002 2003 2004 
13. Приховування керівництвом реального прибутку 
підприємства, його незаконне привласнення 

7,1 7,4 6 

14. Важко відповісти 14,7 11,7 13 
 
 

IX. СЕРЕДНІЙ КЛАС 
 

9.1. Сьогодні досить часто можна почути про середній клас. Кого, на Вашу 
думку, можна віднести до середнього класу? (Допускається декілька варіантів 
відповідей) 

 2002 2003 2004 
1. Осіб із вищою освітою 11,7 13,1 12 
2. Осіб із середніми доходами 62,2 63,7 67 
3. Інтелігенцію 8,9 11 9 
4. Власників нерухомості (житло, земля) 15,1 15,2 16 
5. Осіб, які володіють певним набором предметів довго-
строкового користування (автомобіль, телевізор тощо) 

21,3 19,2 22 

6. Осіб, які значну частину своїх доходів витрачають на 
інвестування 

12,8 12,9 14 

7. Осіб, які самі ідентифікують себе так 15,6 13,2 15 
8. Осіб, які розраховують у першу чергу на власні сили 17 13,7 9 

 

9.2. Чи відносите Ви себе до “середнього класу”? 
 2002 2003 2004 

1. Так 22,6 21 29 
2. Ні (переходьте до п. 9.4) 51,7 60 52 
3. Важко відповісти (переходьте до запитання 9.5) 25,7 19 20 

 

9.3. Якщо Ви відносите себе до середнього класу, тоді чому? (Допускається 
декілька варіантів відповідей) 

 2002 2003 2004 
1. Маю вищу освіту 5,2 5,2 7 
2. Маю середні доходи 15,7 13,9 22 
3. Належу до інтелігенції 2 3,1 3 
4. Маю нерухомість (житло, землю) 4,3 4,2 6 
5. Маю набір предметів довгострокового користування 
(автомобіль, телевізор тощо) 

4 5 6 

6. Витрачаю доходи на інвестування 0,1 0,3 0,4 
7. Розраховую лише на власні сили 5,8 8,6 7 

 

9.4. Якщо Ви не відносите себе до середнього класу, тоді чому? 
(Допускається декілька варіантів відповідей) 

 2002 2003 2004 
1. Не маю вищої освіти 6,4 5,4 6 
2. Маю низькі доходи 44,9 50,4 41 
3. Не належу до інтелігенції 4 3,4 3 
4. Не маю нерухомості (житло, землю) 7,6 8,2 8 
5. Не маю певного набору предметів довгострокового 
користування (автомобіль, телевізор тощо) 

12,3 11,3 12 
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 2002 2003 2004 

6. Не роблю інвестицій 8,3 11,1 11 
7. Розраховую на підтримку держави 4,7 4,8 4 
8. Розраховую на підтримку інших людей 2,2 2,9 2 

 

9.5. Чи існує сьогодні в Україні середній клас? 

 2002 2003 2004 

1. Так, приблизно половина населення - 11,8 15 
2. Так, приблизно третина населення - 18 30 
3. Так, малочисельний - 44,4 37 
4. Ні - 6,2 3 
5. Важко відповісти - 19,6 15 

 

9.6. Які повинні бути створені умови для формування середнього класу в 
Україні? 

 2002 2003 2004 

1. Підвищення заробітної плати - 82,9 81 
2. Підвищення соціальних трансфертів (пенсій, субсидій тощо) - 3,7 6 
3. Підвищення рівня освіти і кваліфікації населення - 3,1 4 
4. Збільшення кількості підприємств - 5,5 4 
5. Збільшення чисельності людей, які володіють діловими 
активами (акціями, облігаціями) 

- 2,8 3 

5. Збільшення чисельності людей, які володіють нерухомістю - 1,4 2 
6. Інше - 0,6 0,3 
 
 

X. СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
 

10.1. Наскільки важливими для Вас є такі цінності? (Визначте рівень 
важливості кожної соціальної цінності за 5-бальною шкалою, де 5 – найвищий 
рівень) 
 1 2 3 4 5 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

10.1а. 
Свобода 

16,7 3,2 5 9,9 2,7 3 9,5 8,6 8 12,2 19,1 18 12,4 66,4 68 

10.1б. 
Рівність 

9,1 3 3 25,2 3,6 6 12,7  9 13,7 12,5 26 14,4 24 59 

10.1в. Права 
людини 

9,8 2 2 7,3 1,7 1 18,8 4,2 5 13,2 12,2 17 19 80 75 

10.1г. 
Особиста 
неза-
лежність 

5,1 1,7 1 11,5 2,1 3 13 6,2 6 32,3 21,1 22 13,8 68,9 68 

10.1д. 
Відповідаль
ність 

5,1 1,6 1 15,8 1,9 2 24 8,2 8 15 24,2 25 21,1 64,1 64 

10.1е. 
Виконання 
законів 

5 2,5 2 21,6 1,5 3 13,6 6,1 6 9,4 19,7 21 12,5 70,1 69 

10.1ж. 
Активна 
участь в 

49 14,9 16 8,7 13,8 14 8,3 22,8 20 4,2 20,5 21 6,8 28 29 
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управлінні 
державою 

 6* 7* 
2002 2003 2004 2002 2003 2004 

10.1а. Свобода 11,8 - - 27,4 - - 
10.1б. Рівність 19,9 - - 5 - - 
10.1в. Права людини 15,4 - - 16,4 - - 
10.1г. Особиста незалежність 12,4 - - 11,8 - - 
10.1д. Відповідальність 13,1 - - 5,9 - - 
10.1е. Виконання законів 22,1 - - 15,7 - - 
10.1ж. Активна участь в 
управлінні державою 

5,1 - - 17,8 - - 

* У 2002 р. рівень важливості оцінювався за 7-бальною шкалою, де 7 - найвищий рівень. 
 

10.2. З яким із наступних стверджень стосовно індивідуального доходу Ви 
згодні? 
10.2а. Потрібно встановити верхню межу трудового доходу 

 2002 2003 2004 
Так 22,4 18,7 19 
Ні  51,9 59,2 62 
Не знаю 25,6 22,1 19 

 

10.2б. Потрібно встановити нижню межу трудового доходу 
 2002 2003 2004 

Так 68,1 60,1 57 
Ні  12,8 22,6 26 
Не знаю 19,1 17,3 16 

 

10.2в. Не повинно бути ніяких меж щодо доходу, але повинна проводитись 
політика сприяння для бідних 

 2002 2003 2004 
Так 57,7 55,2 50 
Ні  13,7 14,6 19 
Не знаю 28,6 30,3 31 

 

10.2г. Усі повинні отримувати однаковий доход 
 2002 2003 2004 

Так 5,8 4,3 4 
Ні  85,2 81,9 83 
Не знаю 8,9 13,8 13 

 

10.3. На Вашу думку, який розмір зарплати/заробітку повинні отримувати 
такі працівники порівняно з іншими особами, які виконують аналогічну 
роботу? 
 Більший На тому ж рівні Менший 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

10.3а. Жінки (порівняно з 
чоловіками) 

8,3 8,5 8 86,9 85,7 85 4,8 5,8 7 



 

 397 

10.3б. Працівники, яким більше 
50 років (порівняно з 
працівниками, яким 30-49 років) 

11 10,8 13 83,3 82,7 79 5,7 6,5 8 

 Більший На тому ж рівні Менший 
2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

10.3в. Працівники, яким більше 
30-49 років (порівняно з 
працівниками, яким 30 років) 

14,2 13,2 15 83,8 84 82 2 2,7 3 

10.3г. Жінки з дітьми (порівняно 
з жінками без дітей) 

30,7 27,6 28 67,3 69 70 2 3,4 2 

10.3д. Мігранти з України 
(порівняно з постійними 
мешканцями тієї території) 

2,1 2,2 2 80,3 83,1 84 17,6 14,7 14 

10.3е. Іммігранти в Україну 
(порівняно з особами, які 
народилися в Україні) 

1,4 3 2 81,7 81 79 17 16 18 

 

10.4. На Вашу думку, чи потрібно надавати перевагу при прийомі на роботу 
таким категоріям працівників?  
 

Обов’язково 
Не має  

значення 
Не 

обов’язково 
2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

10.4а. Жінки (порівняно з 
чоловіками) 

9,6 9,6 14 75,4 73,5 69 15 16,8 18 

10.4б. Працівники, яким більше 
50 років (порівняно з 
працівниками, яким 30-49 років) 

10,6 10,3 10 61,7 64,6 66 27,7 25,1 24 

10.4в. Працівники, яким більше 
30-49 років (порівняно з 
працівниками, яким 30 років) 

9 9,7 9 73,2 72,8 74 17,8 17,5 17 

10.4г. Жінки з дітьми (порівняно 
з жінками без дітей) 

32,4 24,9 30 54,9 61,5 56 12,7 13,6 14 

10.4д. Мігранти з України 
(порівняно з постійними 
мешканцями тієї території) 

3,7 6,5 5 68,3 68,3 66 28 25,2 29 

10.4е. Іммігранти в Україну 
(порівняно з особами, які 
народилися в Україні) 

4,5 6,6 5 65,3 65,9 63 30,2 27,5 32 

 

10.5. На Вашу думку, чи повинна держава компенсувати працю осіб, які 
здійснюють: 
10.5а. Догляд за дітьми віком до 5 років 

 2002 2003 2004 
Повністю 59,3 59,8 59 
Частково 35 30,7 33 
Ні 2,3 2,6 2 
Не знаю 3,3 6,8 6 

 

10.5б. Догляд за родичами похилого віку 
 2002 2003 2004 

Повністю 32,3 38,2 32 
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Частково 55,7 46,5 48 
Ні 5,4 5 9 
Не знаю 6,5 10,3 11 

10.5в. Благодійну роботу для суспільства 
 2002 2003 2004 

Повністю 20,5 19,2 15 
Частково 43 37,3 35 
Ні 14,8 16,9 22 
Не знаю 21,7 26,7 28 

 

10.5г. Догляд за інвалідами 
 2002 2003 2004 

Повністю 61,1 - - 
Частково 34,1 - - 
Ні 1 - - 
Не знаю 3,9 - - 

 

10.6. Чи відчуваєте Ви себе рівноправним членом суспільства, в якому 
живете? 

 2002 2003 2004 
Не відчуваю своєї рівноправності - 23,1 16 
Майже не відчуваю - 30,5 27 
Не можу визначитися - 26,8 32 
Відчуваю себе рівноправним у більшості випадків - 16 22 
Відчуваю себе абсолютно рівноправним - 3,7 5 

 

10.7. Чого в даний час у Вашому житті не вистачає? 

 2002 2003 2004 
1. Уміння жити в нових суспільних умовах - 12,2 16 
2. Здоров’я  - 22,8 30 
3. Роботи, що підходить - 10,3 17 
4. Хорошого життя - 18,6 - 
5. Необхідної медичної допомоги - 2,3 20 
6. Можливості підробляти - 1,8 11 
7. Можливості придбання найнеобхідніших продуктів - 1,8 16 
8. Дотримання в країні прав людини - 2,5 11 
9. Норм та цінностей, що об’єднують людей у державі - 2,2 10 
10. Впевненості в тому, що ситуація в Україні 
поліпшуватиметься 

- 8,8 30 

11. Стабільності в державі та суспільстві - 6,1 39 
12. Захисту від зниження рівня життя - 10,2 39 
13. Інше  - 0,4 5 
 

10.8. Чи задоволені Ви своїм становищем у суспільстві у даний час? 

 2002 2003 2004 
Зовсім незадоволений - 20,6 10 
Скоріше незадоволений - 44,9 38 
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Важко відповісти - 24,5 35 
Скоріше задоволений - 8,7 15 
Повністю задоволений - 1,3 2 

 

10.9. Як Ви оцінюєте підсумки соціально-економічних реформ, що проводилися 
в Україні в останні роки? 

. 2002 2003 2004 
Скоріше позитивно - - 10 
Скоріше позитивно, ніж негативно - - 32 
Скоріше негативно, ніж позитивно - - 15 
Негативно - - 10 
Важко відповісти - - 33 

 

10.10. Як Ви вважаєте, чи вдасться Україні у найближчому майбутньому 
подолати економічні труднощі? 

 2002 2003 2004 
Так - - 35 
Ні - - 26 
Не знаю - - 39 

 

10.11. Яке твердження, на Вашу думку, найближче відображає життя в 
Україні сьогодні? (Допускається декілька варіантів відповідей) 

 2002 2003 2004 
1. Громадяни в країні поділяються на осіб, що мають 
високий та низький рівень доходів 

- - 75 

2. Уряд (влада) опікується інтересами людей - - 7 
3. Люди допомагають один одному - - 5 

4. Конкурентність є рисою, що характеризує стосунки між 
людьми 

- - 13 

5. Людей турбують лише особисті (сімейні) проблеми - - 49 
 

10.12. З яким із наступних тверджень Ви найбільше згодні стосовно того, 
якою Україна має бути? (Допускається декілька варіантів відповідей) 

 2002 2003 2004 
1. У країні має існувати декілька суспільних рівнів - - 13 
2. Уряд (влада) має опікуватися проблемами, що існують 
серед населення 

- - 76 

3. Кожен має відчувати, що він є частиною суспільства. 
Люди мають жити колективними інтересами 

- - 50 

4. Люди мають опікуватися лише власними проблемами - - 4 
5. Конкурентність має бути визначальною у стосунках між 
людьми 

- - 5 

 

10.13. Чи вдалося Вам реалізувати себе в сьогоднішньому житті? 

 2002 2003 2004 

Так, повністю вдалось - - 4 
Так, частково - - 47 
Ні, не вдалося - - 25 
Важко відповісти - - 24 
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Дякуємо за інтерв’ю! 
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Додаток Б 
 

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

ДОНЕЦЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 

 

 

А Н К Е Т А  
 

 

ПРАЦІВНИКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

“Ваше підприємство: погляди та оцінки” 
 

 

Вельмишановний співвітчизнику! 
 

З метою вирішення складної та наболілої проблеми виходу Донецької 
області з економічної та соціальної кризи проводиться  це соціологічне 
дослідження. Ваші продумані та виважені відповіді на питання анкети будуть 
проаналізовані та покладені в основу вирішення актуальних для регіону 

проблем.  
Звертаємось до Вас із проханням заповнити анкету шляхом обведення 

кружком номерів варіантів відповіді (одного або кількох), що є для Вас 
прийнятними, з кожного з питань, а також  шляхом самостійних записів там, де 
це передбачено. Перш ніж вибирати той чи інший варіант відповіді, уважно 
прочитайте всі його варіанти.  

Анкета строго анонімна, передбачена тільки для отримання 
узагальненої інформації та служить для наукових та практичних цілей. Ваші 

відповіді ніде не буде окремо оголошено, тим більш перед адміністрацією 
Вашого підприємства.  

Сподіваємося на Вашу участь у нашому соціологічному дослідженні та 
вдячні Вам за відверті та сумлінні відповіді.  

 

 

Увага! Анкета буде мати для нас сенс лише тоді,  

якщо Ви дасте відповіді на всі поставлені запитання.  
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1. Визначте Ваше становище на підприємстві? 
1. Співвласник  13 
2. Найманий працівник (неголосуючі акції) 11 
3. Найманий працівник (не має акцій) 75 
4. Працівник державного підприємства  2 

 

2. Які зміни сталися на підприємстві, де Ви працюєте за останні 5-6 років? 
1. Підприємство весь час рентабельне 18 
2. Підприємство весь час нерентабельне або малоприбуткове  

та постійно працює неритмічно  28 
3. Спочатку було нерентабельним, але в останній час стало  

отримувати прибуток 22 
4. Спочатку отримувало прибуток, але в останній час втратило  

його і стоїть перед загрозою банкрутства  18 
5. Інше (вкажіть)______________________________________________ 4 
6. Важко відповісти  10 

 

3. Як змінилось становище на Вашому підприємстві в цілому у порівнянні 
з минулим роком?  
1. Значно погіршилось  15  4. Поліпшилось деякою мірою 29 
2. Погіршилось деякою мірою  23  5. Значно поліпшилось 9 
3. Не змінилось ніяк 17  6. Важко відповісти 7 

 

4. Як Ви оцінюєте перспективи діяльності вашого підприємства?  
1. У нього немає ніяких перспектив (підприємство у списках під  

закриття) 6 
2. Вирішується питання про закриття, але є аргументи проти 5 
3. Зараз у підприємства немає перспектив на майбутнє, але з часом 

можуть бути 23 
4. У підприємства є перспективи на майбутнє  56 
5. Інше (вкажіть)______________________________________________ 2 
6. Важко відповісти 8 

 

5. Заради чого Ви працюєте на підприємстві? (Можете підкреслити не  
більше трьох варіантів відповідей) 
1. Мені потрібно існувати та утримувати сім’ю, навіть за мізерну плату  
2. Моя професія високо ціниться, я можу реалізувати свої знання та здібності 
3. У мене високий заробіток  
4. Сприятливі умови праці 
5. Я люблю свій трудовий колектив 
6. Керівники та співробітники мене поважають  
7. Моя праця приваблива та цікава  
8. Якщо я  втрачу цю роботу, ніде більше не зможу працевлаштуватися  
9. Підприємство знаходиться близько від дому  
10. Я кожен рік користуюсь довгою відпусткою  
11. Мене влаштовує скорочений робочий день  
12. У мене є можливість займатися додатковими підробітками  
13. Я працюю на підприємстві для того, щоб мати велику пенсію  
14. Звик (ла) працювати на цьому підприємстві  
15. Інших варіантів роботи немає  
16. Важко відповісти  
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6. Який стан справ на Вашому підприємстві з регулярністю виплати 
заробітної платні робітникам?  
1. Заборгованість із заробітної плати більше 1 року 18 
2. Заборгованість із заробітної плати від 6 місяців до 1 року 8 
3. Заборгованість із заробітної плати від 3 до 6 місяців 10 
4. Заборгованість із заробітної плати від 1 до 3 місяців  25 
5. Заборгованості із заробітної плати немає 36 
6. Важко відповісти  3 

 

7. Який стан справ на Вашому підприємстві щодо виплат із 
відшкодування шкоди здоров’ю, спричиненого робітнику при 
виконанні їм трудових обов’язків?  
1. Заборгованість більше 1 року 14 
2. Заборгованість від 6 місяців до 1 року 4 
3. Заборгованість від 3 до 6 місяців 5 
4. Заборгованість від 1 до 3 місяців  7 
5. Заборгованості немає 25 
6. Немає практики подібних виплати із причин відсутності  

працівників, що постраждали на підприємстві  5 
7. Інше (вкажіть)______________________________________________ 

__________________________________________________________ 3 
8. Важко відповісти  37 

 

8. Нижче наведено різні точки зору щодо стратегії дій працюючих із метою 
самовиживання. Яку з них Ви вважаєте найбільш вірною? 
1. Сьогодні кожний повинен турбуватися про себе сам. В іншому  

випадку – не вижити 26 
2. Сьогодні працівникам треба триматись один одного. Поодинці  

нічого не досягнеш 44 
3. У боротьбі за свої інтереси працівникам слід об’єднатися у місті,  

області  20 
4. Працівники кожного підприємства повинні боротися тільки  

за свої особисті права, без розрахунку на підтримку інших  
трудящих міста, області 10 

 

9. Як Ви оцінюєте морально-психологічну ситуацію у Вашому трудовому 
колективі? 
1. Ситуація в цілому спокійна  32 
2. Іноді є окремі прояви незадоволення людей  36 
3. Ситуація скоріше напружена, ніж спокійна  22 
4. Ситуація критична, вибухонебезпечна, люди готові  

до активних форм протесту  7 
5. Інше (вкажіть)______________________________________________ 

__________________________________________________________ 1 
6. Важко відповісти  2 

 

Якою мірою ті чи інші типи поведінки характерні для співробітників 
Вашого підприємства та для Вас особисто? 
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Тип поведінки, що характерна для: 
Важко 
відпо-
вісти 

більшост
і робіт-
ників 

меншості 
робіт-
ників 

майже 
нікого 

мені 
особи-

сто 
10. Пристосовницька поведінка: 

пасивне очікування змін, 
прагнення утриматися на 
робочому місці навіть за 
мізерну заробітну плату 50 14 6 14 26 

11. Підприємлива поведінка: 
активний пошук гарної та 
стабільної роботи, всілякі 
підробітки як на підприємстві, 
так і за межами його, 
заснування власного бізнесу 13 28 15 14 36 

12. Протестна поведінка: рішучі 
вимоги поліпшення становища; 
бойкот несправедливих рішень 
адміністрації, участь у різних 
акціях протесту  17 18 30 20 31 

13. Партнерська поведінка: 
співробітництво з 
адміністрацією та власниками 
підприємства в організації 
виробничого процесу та 
вирішенні виробничих та 
соціально-трудових відносин  24 15 13 24 38 

 

14. Яка ще поведінка спостерігається на вашому підприємстві? (Вкажіть) 
1. Пасивна 1   5. Невдоволена 1 
2. Воровська 1   6. Інше 5 
3. Очікувальна 1   7. Важко відповісти 91 
4. Спокійна 1     

 

15. Який тип поведінки, з Вашої точки зору, повинен бути притаманний 
робітникам Вашого підприємства? 
1. Пристосовницький 10   4. Партнерський  54 
2. Підприємливий 22   5. Важко відповісти  12 
3. Протестний 6     

 

16. Якщо Ви відповіли на питання з 10 по 13. Уточніть, чому саме цей тип 
поведінки притаманний Вам особисто? (Підкреслити не більше двох 
варіантів) 
1. До нього мене примушують життєві обставини  43 
2. Цей тип поведінки відповідає моїм можливостям та силам  16 
3. Такий тип поведінки є прийнятним для більшості моїх  

товаришів, а відповідно й мені 21 
4. Тільки така поведінка може забезпечити мені життєвий успіх  16 
5. Для мене – це звичайний тип поведінки, що є притаманним  

моєму характеру незалежно від ситуації на підприємстві  26 
6. Важко відповісти  8 
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17. Якщо Ви відносите свою власну поведінку до протестної, то якими 
мотивами, на ваш погляд, вона викликана? (Позначте не більше 5 
найбільш важливих та намагайтесь уникнути відповіді “Важко 
відповісти”) 
1. Тільки протестом, рішучими діями можна досягти поліпшення 

свого становища  39 
2. Безвихіддю, відчаєм, коли вже немає сил терпіти своє скрутне  

становище  42 
3. Закликами профкому (стачкому) до участі в акціях протесту  14 
4. Готовністю слідувати закликам політичних партій, рухів до  

участі в подібних акціях  6 
5. Бажанням примкнути до більшості, бути разом із товаришами  32 
6. Бажанням заявити про себе як про ініціатора (лідера) протестної 

акції  5 
7. Бажанням примусити адміністрацію підприємства (власника)  

рахуватися з інтересами робітників  45 
8. Бажанням відчути себе людиною, що здатна відстоювати свої права, 

людську гідність, соціальну справедливість  46 
9. Мені просто подобається брати участь в акціях протесту  1 
10. Важко відповісти 5 

 

18. Якщо Ви вважаєте, що для більшості співробітників Вашого 
підприємства притаманна протестна поведінка, то чим, на Ваш погляд, 
вона мотивована? (Відзначте не більше 5-ти варіантів та намагайтесь 
уникнути відповіді “Важко відповісти”) 
1. Я так не вважаю 6 
2. Тільки протестом, рішучими діями можливо поліпшити своє  

становище  47 
3. Безвихіддю, відчаєм, коли вже немає сил терпіти своє скрутне  

становище  47 
4. Закликами профкому (стачкому) до участі в акціях протесту  13 
5. Готовністю слідувати позивам політичних партій, рухів до  

участі в подібних акціях  3 
6. Бажанням примкнути до більшості 14 
7. Бажанням заявити про свій колектив   8 
8. Бажанням заставити адміністрацію підприємства (власника)  

враховувати інтереси працівників  51 
9. Бажанням відчути себе гідною людиною, що здатна відстоювати 

свої права  57 
10. Мені просто подобається брати участь в акціях протесту  2 
11. Важко відповісти  6 

 

19. Які, на Ваш погляд, причини викликають або можуть викликати 
протестну поведінку працівників Вашого підприємства? (Відзначте 
найбільш важливі) 
1. Несправедливість в оцінці та оплаті праці (в розподілу доходу) 50 
2. Заборгованість із зарплати заробітної плати та несвоєчасна  

її виплата 64 
3. Велика різниця в оплаті праці робочих і керівництва підприємства 25 
4. Тривалі неоплачувані відпустки або їх загроза з ініціативи  

адміністрації  7 
5. Загроза звільнення, страх втратити роботу  24 
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6. Невиконання зобов’язань колективного договору  22 
7. Заборгованість та несвоєчасна виплата відшкодування шкоди  

працівникам, що постраждали на виробництві 11 
8. Несприятливі умови та низький рівень охорони праці, велика  

кількість випадків виробничого травматизму, відсутність засобів 
індивідуального захисту (спецодяг, каски, респіратори тощо) 19 

9. Фактична відсутність пільг та компенсацій при звільненні у разі 
закриття підприємства  5 

10. Примусове скуповування керівництвом акцій робітників 2 
11. Низька інформованість робітників про стан справ на підприємстві  11 
12. Низький рівень участі працівників в управлінні підприємством  11 
13. Приховування адміністрацією (керівництвом) реального  

прибутку підприємства, його незаконне привласнення  17 
14. Важко відповісти  9 

 

20. Які причини, серед тих, що перераховано вище, примушують або 
можуть примусити власно Вас активно протестувати? (Вкажіть номери 
варіантів відповіді на питання 19) 
1. Несправедливість в оцінці та оплаті праці (у розподілі доходу) 31 
2. Заборгованість із зарплати та несвоєчасна її виплата 46 
3. Велика різниця в оплаті праці робочих і керівництва  

підприємства 14 
4. Тривалі неоплачувані відпустки або їх загроза з ініціативи  

адміністрації  4 
5. Загроза звільнення, страх втратити роботу  17 
6. Невиконання зобов’язань колективного договору  14 
7. Заборгованість та несвоєчасна виплата відшкодування шкоди  

працівникам, що постраждали на виробництві 6 
8. Несприятливі умови та низький рівень охорони праці, велика  

кількість випадків виробничого травматизму, відсутність засобів 
індивідуального захисту (спецодяг, каски, респіратори тощо) 11 

9. Фактична відсутність пільг та компенсацій при звільненні у разі 
закриття підприємства  3 

10. Примусове скуповування керівництвом акцій робітників 3 
11. Низька інформованість робітників про стан справ на підприємстві  8 
12. Низький рівень участі працівників в управлінні підприємством  27 
13. Приховування адміністрацією (керівництвом) реального прибутку 

підприємства, його незаконне привласнення  - 
14. Важко відповісти  - 

 

21. Конфліктна напруженість на Вашому підприємстві… 
1. Не має місця  19 
2. Існує та час від часу загострюється  24 
3. Існує, але поступово втрачає свою гостроту  8 
4. Існує, але залишається на одному рівні  7 
5. Існує, але носить прихований характер  28 
6. Важко відповісти  15 

 

22. Між якими категоріями працівників у першу чергу виникають 
конфлікти? (Можливі кілька варіантів відповіді) 
1. Серед робочих  11 
2. Серед ІТП, службовців 6 
3. Серед керівництва (дирекції) 2 



 

 407 

4. Між робочими та дирекцією  40 
5. Між ІТП (службовцями) та дирекцією  6 
6. Між дирекцією та профкомом (профспілкою) 4 
7. Між дирекцією та власниками підприємства  2 
8. Між невеликими власниками (акціонерами) та Правлінням  

акціонерного товариства 1 
9. Між керівництвом дільниць, цехів та робочими  18 
10. На підприємствах не буває конфліктів 10 
11. Важко відповісти  22 

 

23. У випадках виникнення конфліктів Ви … (Можливий вибір кількох 
варіантів відповідей) 
1. Намагаєтесь запобігти в них участі 31 
2. Вступаєте у конфлікт лише тоді, коли він не загрожує негативними 

наслідками 10 
3. Вступаєте у конфлікт на боці тих, хто має силу і шанс на перемогу  2 
4. Вступаєте у конфлікт, коли відчуваєте несправедливість  45 
5. Намагаєтесь згасити конфлікт незалежно від його характеру  

та спрямованості 19 
6. Прагнете вийти переможцем із конфлікту, бо вважаєте себе правим  11 
7. Важко відповісти  6 

 

24. Часто причинами конфліктів та протестних настроїв на підприємствах 
є несприятливі умови праці та виробництва, що склались на 
підприємствах. Позначте причини можливих на вашому підприємстві 
конфліктів (Позначте не більше 3 відповідей) 
1. Недоліки в організації праці, неритмічність роботи  28 
2. Незручний графік роботи  5 
3. Невідповідність прав та обов’язків, відсутність чіткості в їх  

розподілі 14 
4. Незабезпеченість виробничних завдань ресурсам (перебої  

із забезпеченням сировиною, матеріалами та ін.) 43 
5. Низький рівень трудової та виконавчої дисципліни  13 
6. Недосконалий стиль або методи керівництва  14 
7. Неузгодженість, нестиковка у діяльності різних служб (підрозділів) 16 
8. Важко відповісти  22 

 

25. Як, на Вашу думку, співвідносяться інтереси працівників Вашого 
підприємства з інтересами його керівництва (дирекції)?  
1. Інтереси повністю збігаються  9 
2. Інтереси збігаються в більшості випадків  34 
3. Інтереси збігаються тільки в окремих випадках  28 
4. Інтереси практично не збігаються  17 
5. Важко відповісти  12 

 

26. У вирішенні яких проблем на підприємстві Ви зацікавлені у першу 
чергу ? (Позначте не більше трьох проблем) 
1. Гарантій зайнятості  29 
2. Умов та охорони праці 33 
3. Санітарно-побутового обслуговування  8 
4. Оплати праці  87 
5. Режиму праці та відпочинку  19 
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6. Відшкодування шкоди втраченому здоров’ю 14 
7. Медичного обслуговування  16 
8. Можливостей відпочинку  14 
9. Житлових проблем  10 
10. Транспортного обслуговування  7 
11. Важко відповісти  2 

 

27. Хто, на Вашу думку, є реальним захисником Ваших прав та інтересів?  
1. Адміністрація підприємства  23 
2. Профспілкові органи  24 
3. Органи місцевої виконавчої  влади та місцевого самоврядування 

(адміністрації, виконкоми) 3 
4. Центральні органи державної виконавчої влади (міністерства,  

відомства) 2 
5. Органи правосуддя  7 
6. Бог 1 
7. Ніхто (у змозі захистити сам себе) 14 
8. Ні в собі, ні в кому не бачу захисту  24 
9. Важко відповісти  11 

 

28. Які причини, на Вашу думку, викликають зіткнення інтересів 
працівників Вашого підприємства? (Відзначте не більше трьох 
варіантів) 
1. Несправедливий, протизаконний розподіл (продаж) акцій  

підприємства  5 
2. Небажання деяких працівників працювати по-новому,  

на ринкових основах  15 
3. Недостатнє розуміння дирекцією та робітниками інтересів  

одне одного  35 
4. Зосередження економічної влади в руках дирекції, її прагнення до 

фактичного присвоєння доходів  14 
5. Привілейоване становище верхівки та окремих категорій  

працівників, які на відміну від решти своєчасно отримують  
заробітну платню, скуповують акції тощо 18 

6. Прагнення дирекції довести підприємство до стану банкрутства  6 
7. Перетворення підприємства на предмет розкрадання  16 
8. Людський егоїзм, прагнення кожного у міру можливостей  

щось урвати 25 
9. Конкуренція за робочі місця, за кращу посаду  9 
10. Важко відповісти  23 

 

29. Які акції протесту були на вашому підприємстві за останні два роки?  
1. Ніяких акцій протесту не було  58 
2. Мітинги та демонстрації  7 
3. Страйки   24 
4. Голодування  1 
5. Захват будинків  1 
6. Бойкотування рішень адміністрації (дирекції) 1 
7. Невідвантаження вугілля користувачам  1 
8. Важко відповісти  11 
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30. Як Ви ставитеся до таких акцій? (Можна відмітити кілька варіантів) 
1. Не беру в них участі  23 
2. Вважаю їх непотрібними та шкідливими  18 
3. Вважаю їх необхідними та діючими 42 
4. Побоююсь брати в них участь, тому що це загрожує  

звільненням  14 
5. Іноді беру в них активну участь 23 
6. Систематично беру в них участь  12 
7. Від них немає сенсу 1 
8. Не беру в них участі, тому що  вірю в Бога  1 
9. Важко відповісти  3 

 

31. Яким акціям протесту Ви особисто віддаєте перевагу (вкажіть) 
1. Галузеві страйки 1   5. Пікетування  1 
2. Мітинги та демонстрації  4   6. Інше  4 
3. Страйки 22   7. Ніякі  8 
4. Бойкот 2   8. Важко відповісти 59 

 

32. Якщо Ви не берете участі в акціях протесту, то що утримує Вас від 
цього? (Підкресліть кілька варіантів відповідей) 
1. Вважаю всілякі акції протесту неефективними, вони не можуть  

вирішити найбільш болючі проблеми 22 
2. Побоююсь можливих переслідувань 16 
3. Не дозволяє стан здоров’я 3 
4. Сподіваюсь, що існуючі проблеми можна вирішити мирним шляхом 13 
5. Побоююсь участі в акціях протесту, тому що в наших умовах вони 

частіше носять незаконний характер 5 
6. Звик терпіти всілякі труднощі 6 
7. Відсутність упевненості в їх результативності 35 
8. Страх, що акції протесту можуть тільки погіршити стан 16 
9. Відсутність єдності та рішучості серед тих, хто бере участь  

в акції протесту 30 
10. Беру участь в акціях протесту 1 
11. Важко відповісти 15 

 

33. Як Ви оцінюєте ефективність акцій протесту?  
1. Вони в більшості виправдовують себе 6 
2. Вони ефективні лише частково, тому що далеко не завжди 

сприяють вирішенню проблем 45 
3. Вони неефективні, тому що на акції протесту влада практично 

не реагує та проблеми залишаються невирішеними  41 
4. Важко відповісти  7 

 

34. У відстоюванні своїх інтересів та прав робітники використовують різні 
способи колективних дій. Які з них Ви вважаєте найбільш прийнятними 
та значущими?  
1. Санкціоновані страйки із соціально-економічними вимогами 33 
2. Несанкціоновані страйки, мітинги 3 
3. Насильницькі протестні дії: захват підприємства, блокада  

транспортних магістралей 3 
4. Страйки та мітинги з політичними вимогами 7 
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5. Надання допомоги грошима, продуктами, одягом тощо тим,  
хто бастує, робочими іншого підприємства  4 

6. Участь у переговорах з адміністрацією, робота примирних 
комісій  36 

7. Участь у голодуваннях, сидячому пікетуванні адміністративних 
будинків та інших формах ненасильницьких дій  1 

8. Ненасильницькі протестні дії: індивідуальні та колективні  
голодування тощо 1 

9. Ніякі  1 
10. Важко відповісти  22 

 

35. Чи займаєтесь Ви підробітками?  
1. Так, систематично доводиться підробляти 8 
2. Так, час від часу доводиться підробляти 20 
3. Ні, не займаюся, тому що не маю можливостей 62 
4. Ні, не займаюся, тому що в цьому немає необхідності 10 

 

36. Чи існує для Вас особисто загроза безробіття?  
1. Вже практично безробітний або напівбезробітний (працюю  

неповний робочий тиждень) 1 
2. Така загроза існує вже сьогодні  10 
3. Така загроза можлива в недалекому майбутньому  30 
4. Поки що такої загрози немає 46 
5. Важко відповісти  13 

 

37. Кого в першу чергу звільнюють з роботи на Вашому підприємстві?  
1. Малокваліфікованих працівників  5 
2. Тих, хто погано працює  27 
3. Висококваліфікованих спеціалістів  1 
4. Працівників, що висловлюють своє незадоволення діями  

керівництва підприємства  9 
5. Працівників тих цехів, продукція яких не має збуту або робота 

яких стала “зайвою” 5 
6. Багатодітних матерів, жінок  1 
7. Людей передпенсійного віку 3 
8. Пенсіонерів 18 
9. Тих, хто часто хворіє  10 
10. П’яниць, порушників дисципліни  65 
11. Важко відповісти  7 

 

38. Що Ви зробите, якщо все-таки станете безробітним?  
1. Зареєструються в центрі зайнятості  54 
2. Буду самостійно шукати роботу за своєю спеціальністю 43 
3. Переїду в іншу область (місто), де легше знайти відповідну  

за кваліфікацією роботу  6 
4. Перекваліфікуюсь на іншу спеціальність  17 
5. Відкрию свій бізнес  5 
6. Вийду на пенсію  23 
7. Звернусь за допомогою до друзів та родичів  16 
8. Нічого не буду робити  1 
9. Важко відповісти  4 
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39. Чи можете Ви сказати, що для подолання труднощів в житті Ви:  
1. Робите все можливе  48 
2. Робите не все, що у Ваших силах  38 
3. Нічого не робите  4 
4. Важко відповісти  10 

 

40. Чи вдається профспілці Вашого підприємства відстоювати інтереси 
працівників, впливати на діяльність дирекції?  
1. Керівництво профспілки проводить лінію на захист інтересів  

працівників, спільними  діями з колективом воно добивається  
того, що дирекція повністю виконує договір  19 

2. Дирекція рахується з нашими сумісними діями, але лише частково 
виконує договір та задовольняє лише деякі наші умови 18 

3. Фактично не вдається, тому що керівництво нашої профспілки 
практично в  усьому залежить від дирекції і діє за її наказами  31 

4. Дирекція підтримує умови колективного договору без тиску  
з боку профспілки та трудового колективу 17 

5. Колективного договору між дирекцією та трудовим колективом  
на нашому підприємстві не існує  1 

6. На нашому підприємстві профспілки немає  2 
7. Важко відповісти  14 

 

41. Визначте, до яких акцій протесту по відношенню до роботодавця 
необхідно звернутися у випадку окремих порушень у трудовій сфері:  

До яких акцій протесту  
Ви звернетесь? 

Порушення в сфері праці 

Невиплата 
заробітної 

платні 

Незабезп
ечення 

безпечни
х умов 
праці 

Несправедл
иве ви-

вільнення 
співпрацівн

иків 

Порушен
ня 

трудовог
о 

договору 
Звернення до суду  47 18 30 28 
Звернення до урядових структур  11 12 8 9 
Звернення до профспілок 17 34 29 31 
Участь у мітингах, маніфестаціях, 
пікетуваннях 

10 4 3 4 

Участь у страйках  19 6 4 6 
Нічого не робити  8 11 11 8 
Важко відповісти  9 20 21 19 
 

42. Визначте, до яких акцій протесту на адресу органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування необхідно звернутися при необхідності 
поліпшення умов життєдіяльності та життєзабезпечення:  

До яких акцій  
Ви звернетесь? 

Зростання 
цін на 

продовольчі 
та інші 
товари 

Підвищення 
вартості 
проїзду у 
міському 

транспорті 

Зростання 
злочинно

сті 

Регулярні 
відключення 

електро-,  
водо-, 

теплопостача
ння 

Звернення до суду  10 6 12 18 
Звернення до урядових 
структур  

36 35 39 36 
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Звернення до профспілок 6 7 3 4 
Участь у мітингах, 
маніфестаціях, 
пікетуваннях 

15 11 7 11 

Участь у страйках  11 6 4 5 
Нічого не робити  18 21 17 16 
Важко відповісти  12 19 20 16 
 

43. Якщо Ваше матеріальне становище за останні роки значно погіршилось 
та Ви не бачите поліпшення на майбутнє, то що Ви маєте робити? 
(Можете підкреслити кілька варіантів) 
1. Буду намагатися влаштуватися на роботу вахтовим методом   5 
2. Буду намагатися влаштуватися на роботу за контрактом десь 

на шахтах Росії  7 
3. Переїду в інше місто, де є можливість легше влаштуватися на 

роботу 6 
4. Буду займатись сільським господарством вдома або на дачній 

ділянці 15 
5. Відкрию власну справу, займусь ремеслом 6 
6. Якщо буде можливість, поїду на заробітки за кордон 13 
7. Займусь торгівлею в роздріб  3 
8. Буду збирати та продавати металевий брухт 2 
9. Стану “челноком” 1 
10. Залишусь на підприємстві і разом із керівництвом та 

колективом буду боротися за його виживання 36 
11. Буду разом із товаришами протестувати проти закриття 

підприємства 19 
12. Буду боротися усіма силами за знищення того громадського 

укладу, який довів нас, нашу родину, Батьківщину до такого 
принизливого та злиденного існування 22 

13. Буду терпіти, бо не залишається нічого іншого 9 
14. Мій матеріальний стан поки що влаштовує 13 
15. Важко відповісти  11 

 

44. Чи вірите Ви в соціальний прогрес, тобто в те, що людство йде назустріч 
кращому майбутньому в ХХІ столітті? 
1. Так  27 
2. Ні  46 
3. Важко відповісти  27 

 

45. Як Ви вважаєте, Україна йде у правильному чи в неправильному 
напрямку на сьогодні? 
1. У правильному  11 
2. У неправильному  55 
3. Важко відповісти  34 

 

46. У цей час Ви живете краще чи гірше, ніж десять років тому?  
1. Краще  7   3. Також, як і раніше  11 
2. Гірше  75   4. Важко відповісти  7 
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47. Як Ви вважаєте, для того, щоб змінити становище трудящих на краще, 
необхідно боротися за це в межах існуючої суспільної системи чи 
прагнути до корінних її змін?  
1. Необхідно боротися в межах існуючої суспільної системи 26 
2. Необхідно прагнути до зміни існуючої суспільної системи 29 
3. Як той, так і інший варіант не прийнятний, працівники  

не зможуть нічого змінити  33 
4. Важко відповісти  12 

 
 

Як дані офіціальної статистики, так і соціологічні дослідження  
показують, що більшість трудящих в Україні живуть у бідності,  

ледве зводячи кінці з кінцями 
 

48. Що, на Вашу думку, є основною причиною масової бідності в нашій 
країні (Можна вибрати кілька відповідей, але намагайтесь уникати 
варіанта “Важко відповісти”) 
1. Тимчасова економічна криза, що пов’язана зі структурною  

перебудовою економіки  18 
2. Руйнування господарчих зв’язків, підприємств після розвалу СРСР 60 
3. Безпосередньо суспільна система, що існує в країні  16 
4. Повільне проведення реформ та їх гальмування 

антиреформаторськими силами  18 
5. Антинародний характер реформ в інтересах багатіїв, великих 

капіталістів  35 
6. Корумпованість усіх гілок влади – законодавчої, виконавчої,  

судової – на державному та місцевому рівнях  59 
7. Ворожа щодо нової влади дія лівих, прокомуністичних сил  2 
8. Недостатність іноземних прямих інвестицій у країну, перетворення 

її на сировинний придаток, колонію  6 
9. Поступове закабаління України світовими наддержавами,  

зокрема США 36 
10. Важко відповісти  2 

 

49. Яка зараз, на вашу думку, ситуація у Донецькій області?  
1. Ситуація спокійна, люди звикли до труднощів 21 
2. Ситуація в цілому спокійна, але час від часу спалахує невдоволення  31 
3. Ситуація напружена, люди чекають ще більшого  

погіршення життя  39 
4. Ситуація критична, люди готові до активних форм протесту 4 
5. Важко відповісти  5 

 

50. На яких принципах працює Ваше підприємство? 
1. Державне (не може бути приватизоване) 23 
2. Державне, але с часом може бути приватизоване  12 
3. Вже приватизоване 6 
4. Акціонерне закрите  8 
5. Акціонерне відкрите  48 
6. Із самого початку було приватним 1 
7. ДВАТ 4 
8. Важко відповісти  4 
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51. Ваша стать:    
1. Чоловіча 70 2. Жіноча 30 

 

52. Ваш вік:      
 1. 18-29 років 14 4. 50-54 років 16 
 2. 30-39 років 20 5. 55-59 років 7 
 3. 40-49 років 36 6. 60 років та старше 7 

 

53. Як Ви оцінюєте матеріальне становище своєї сім’ї? 
1. Ми ні в чому собі не відмовляємо 1 
2. Нашого прибутку нам вистачає, але зайвих грошей немає  35 
3. Грошей вистачає тільки на харчування  31 
4. Грошей постійно не вистачає, ми обмежуємо себе в найбільш 

необхідному  30 
5. Наша сім’я фактично перебуває у злиденному становищі  3 

 

54. Як змінилось матеріальне становище Вашої сім’ї за останні рік-два? 
1. Значно поліпшилось  5   4. Стало дещо гірше  26 
2. Стало дещо краще  19   5. Значно погіршилось  22 
3. Не змінилось  25   6. Важко відповісти  3 

 

55. До якої з перелічених категорій людей Ви себе відносите?  
1. Кваліфікований робітник  43 
2. Різноробочий, підсобний робітник   6 
3. Службовець без вищої та середньою спеціальної освіти  4 
4. Інженерно-технічний працівник із вищою або середньою  

спеціальною освітою  34 
5. Керівник середньої ланки з вищою або спеціальною  

середньою освітою  12 
6. Керівник вищої ланки  1 

 

56. До якої сфери діяльності належить Ваше підприємство?  
1. Вугільна промисловість  50 
2. Металургія  16 
3. Машинобудування, приладобудування  28 
4. Хімічна  6 

 

57. На підприємстві якої власності Ви хотіли б працювати? (Позначте один 
варіант відповіді) 
1. Державна  47   4. Колективна, акціонерна  14 
2. Орендна  5   5. Спільна з іноземними фірмами  7 
3. Приватна  16   6. Інше  2 
    7. Важко відповісти  9 

 

58. Ваша освіта: 
1. Неповна середня 3   4. Вища (незакінчена вища) 36 
2. Середня  17   5. Вчений ступінь, звання  1 
3. Спеціальна середня  43     

 

59. За стандартами суспільства, в якому Ви живете, до якої категорії Ви 
можете себе віднести?  
1. “Середняки” 21   3. Бідні 34 
2. Небагаті  41   4. Важко відповісти  4 
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Дякуємо Вам за відверті відповіді! 
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Програма емпіричного дослідження причин і мотивів  

протестної поведінки працівників промислових підприємств  
(СКОРОЧЕНО) 

 

Основною проблемою, яку в цілому вирішуватиме емпіричне 
соціологічне дослідження мотивації протестної поведінки робітників 
промислових підприємств Донецької області, є виявлення ієрархії 
об’єктивних та суб’єктивних причин та особистих мотивів 
протестної поведінки цієї категорії населення, та пошук можливих 
напрямів спрямування протестної поведінки робітників 
промислових підприємств у конструктивному руслі. Поставлена 
проблема була реалізована в інструментарії дослідження – анкеті 
працівника промислового підприємства “Ваше підприємство: 
погляди та оцінки”. 

Теоретико-методологічний розділ програми емпіричного 
дослідження. Емпірична частина дослідження спрямована на 
комплексний аналіз поведінкової сторони соціальної конфліктності в 
системі соціально-трудових відносин, однією із сторін якої є 
протестна активність працюючих. Виявлення об’єктивної та 
суб’єктивної сторін цього процесу стає можливим при з’ясуванні 
основних причин і мотивів протестної поведінки. Базою 
емпіричного дослідження є результати регіонального соціологічного 
дослідження з причин і мотивів протестної поведінки працюючих на 
промислових підприємствах Донецької області, проведеного за 
безпосередньою участю автора дослідження та співробітників 
сектору проблем соціальної безпеки Інституту економіки 
промисловості НАН України (у межах бюджетної теми № 060301 
“Регіональні аспекти національної безпеки (в економічній та 
соціальній сферах)” разом із Донецьким інформаційно-аналітичними 
центром.  

Донецька область в Україні виконує провідну роль як регіон із 
розвиненою соціально-економічною основою, який через гострі 
соціальні проблеми має високий рівень соціальної напруженості, а 
протестна поведінка працюючих тривалий час була характерною для 
регіону, хоча останнім часом зазнає якісних змін. 

Основна проблема дослідження щільно пов’язана з 
обмеженістю наукової, статистичної, емпіричної інформації щодо 
дійсних причин і мотивів протестної поведінки робітників 
промислових підприємств Донецької області, де саме протестний 
тип як різновид соціально-економічної поведінки протягом 1990-
2001 рр. був домінуючим серед областей України. Одночасно 
загострення протиріччя між потребами працюючих у нормальних 
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умовах життя та відсутністю можливостей їх задоволення з різних 
обставин і причин обумовлює соціальну напруженість, яка 
переростає у протестну поведінку. Головними серед них є 
недотримання законодавчо встановлених трудових прав і соціальних 
гарантій, посилення експлуатації працюючих, страх втратити роботу 
тощо. Довготривалість і невирішеність цих проблем загострює 
соціальні протиріччя, створює умови для соціального протистояння, 
обумовлює зіткнення соціальних інтересів найманих робітників із 
представниками управлінської еліти, роботодавцями. 

Отже, постає необхідність в отриманні знань і здійсненні на-
уково обґрунтованих узагальнень про пріоритетність причин і 
структуру домінуючих мотивів протестної поведінки робітників 
промислових підприємств, які залишаються основними суб’єктами 
соціальних протестів. Досягти цієї мети можливо через проведення 
соціологічного дослідження (масового опитування) та інтерпретацію 
його результатів порівняно із загальними тенденціями, які 
відбуваються в період трансформаційних змін у трудовій сфері 
українського суспільства. Дослідити динамічність соціальних 
процесів, пов’язаних із соціальною конфліктністю, є можливим 
через порівняння результатів емпіричних досліджень, які мають 
спільні елементи інструментарію. 

Об’єктом дослідження є протестна поведінка робітників 
промислових підприємств основних галузей виробництва Донецької 
області. 

Одиницями дослідження стали працюючі на промислових 
підприємствах основних галузей виробництва Донецької області 
(вуглевидобувної, металургійної, машинобудівної, хімічної). 

Предметом дослідження є причини та мотиви протестної 
поведінки робітників промислових підприємств як одного з типів 
соціально-економічної поведінки. 

Мета дослідження: на підставі результатів соціологічних 
досліджень визначити стан, тенденції, пріоритетність причин, 
структуру мотивів протестної поведінки робітників промислових 
підприємств; надати діагностико-прогностичну оцінку стану 
соціальної конфліктності на промисловому виробництві Донецької 
області; здійснити порівняння цих результатів із загальними 
тенденціями, що складаються в соціально-трудовій сфері в Україні, а 
також надати пропозиції щодо попередження виникнення та 
загострення соціальних конфліктів у трудовій сфері. 

Основне завдання дослідження полягає у конкретизації мети 
дослідження, через вирішення таких задач: 
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1. Визначення об’єкта та предмета дослідження, типу вибірки та її 
репрезентативності. 

2. Підготовка інструментарію дослідження, забезпечення 
можливості адекватного порівняння результатів різних 
соціологічних досліджень через спільність елементів 
інструментарію (причини протестної поведінки працюючих). 

3. Розробка системи емпіричних показників, які розкривають 
основний перелік причин протестної поведінки працюючих. 

4. Розробка системи емпіричних показників, які відповідають 
визначеній структурі мотивів протестної поведінки працюючих. 

5. З’ясування стану конфліктної напруженості та соціально-
психологічного клімату на промислових підприємствах Донецької 
області. 

6. Оцінка ставлення працюючих до акцій протесту, виявлення 
пріоритетних методів відстоювання працюючими своїх прав та 
інтересів. 

7. Визначення можливих стратегій поведінки робітників при 
виникненні соціально-трудових конфліктів на підприємстві. 

8. Визначення місця протестної поведінки серед інших типів 
соціально-економічної поведінки працюючих, її спрямованості та 
мінливості. 

9. Забезпечення порівняння результатів регіонального дослідження 
із всеукраїнськими, зробити відповідні висновки. 

Для вирішення перерахованих завдань було розроблено анкету 
працівника промислового підприємства (див. таблицю). 

 

Таблиця. Розподіл питань анкети за блоками (відповідно  
до гіпотез дослідження) 

№ питання в анкеті Індикатори 

1, 2, 3, 4, 5, 26, 50 Соціальний портрет працівника промислового 
підприємства та самого підприємства 

6, 7, 19, 20, 24 Причини протестної активності 

21, 22, 25, 28,  
9, 36, 37 

у регіоні – 49 

Стан конфліктної напруженості на промислових 
підприємствах 

10, 11, 12, 13,  
14, 15, 23, 8 

Типологізація соціально-економічної поведінки та пове-
дінкові стратегії працівників промислових підприємств 

29, 30, 31, 32, 33 
27, 34, 40, 41, 42 

Ставлення до акцій протесту, пріоритет у виборі методів 
відстоювання своїх прав та інтересів працівниками 
промислових підприємств 

17, 6, 18 Протестна поведінка. Мотивація 

35, 38, 39, 43 Стратегія виживання у кризі 
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44, 45, 46, 47, 48 Ідеологія українського суспільства, ціннісні орієнтації 
працюючого на промислових підприємствах населення 
Донеччини 

51-59 Паспорт опитаного 
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Додаток В 
 

Основні соціально-економічні та демографічні показники  

в Україні та Донецькій області за статистичними даними 

Показники Роки 

 

Населення  

Кількість постійного населення за 
основними віковими групами, у % до 
загальної кількості населення у 
2005 р. [107, с. 362] 

Молодший 
за праце-
здатний 

Праце-
здатний 

Старший  
за праце-
здатний 

Донецька область 14 60,6 25,4 

Україна 16,3 59,9 23,8 

 

Очікувана тривалість життя при 
народженні (років) [95, с. 34] 

2000 2001 2002 2003 2004 

Донецька область – – 66,8 66,6 66,6 

Україна – – 68,2 68,2 68,2 

 

Природний приріст (скорочення) 
населення, тис. осіб [95, с. 35-36] 

2000 2001 2002 2003 2004 

Донецька область -53,5 -50,4 -51,1 -48,8 -46,7 

Україна -373 -369,5 -364,2 -356,8 -334 

 

Кількість пенсіонерів на 1000 населення у 2005 р., осіб [107, с. 365] 

Донецька область 320 

Україна 299 

 

Захворюваність населення на 
активний туберкульоз (на 100 тис. 
населення) [95, с. 65] 

2000 2001 2002 2003 2004 

Донецька область 68,6 79,3 88 98,3 96,6 

Україна 60,9 69,5 76 77,8 81,2 

 

Захворюваність населення на розлади 
психіки та поведінки внаслідок 
уживання алкоголю (на 100 тис. 
населення) [95, с. 67] 

2000 2001 2002 2003 2004 

Донецька область 109,9 107,2 119,1 107,5 128,7 

Україна 105,9 108 108,2 110,6 118,8 

 

Кількість інвалідів (на 1000 населення) на початок 2005 р. [107, с. 503] 

Донецька область 51 

Україна 52 
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Кількість потерпілих від 
травматизму, пов’язаного з 
виробництвом (на 1000 працюючих) 
[107, с. 501] 

2000 2003 2004 

Донецька область 9,3 6,6 5,8 

Україна 2,6 2,1 1,9 

 

Кількість загиблих від травматизму, 
пов’язаного з виробництвом (на 1000 
працюючих) [107, с. 502] 

2000 2003 2004 

Донецька область 0,156 0,156 0,172 

Україна 0,095 0,094 0,089 

Кількість лікарняних ліжок (на 10 
тис. населення) [107, с. 491] 

2000 2003 2004 

Донецька область 90,9 90,9 90,2 

Україна 95 96,6 95,7 

 

Коефіцієнти смертності з основних 
причин смерті у 2004 р. (на 100 тис. 
наявного населення) 

Всього 
померл

их 

Систем
и 

кровоо
бігу 

Нещасн
і ви-

падки, 
травми, 
отруєн

ня 

Ново-
утворе

ння 

Органи 
диханн

я 

Донецька область 1751,6 1064,5 176,5 226,7 50,9 

Україна 1604,3 998,4 150,3 194,1 60 

 

Коефіцієнти злочинності (на 100 тис. 
наявного населення) [95, с. 226] 

2000 2002 2004 

Донецька область 1110 974 1267 

Україна 1147 955 1112 

 

Відвідування населенням закладів 
культури та мистецтва (на 100 тис. 
населення) [107, с. 513] 

Музеїв Театрів Концертів 

2000 2004 2000 2004 2000 2004 

Донецька область 15 16 9 9 18 15 

Україна 32 39 11 13 8 10 

 

Кількість лікарів усіх спеціальностей 
(на 100 тис. населення) [107, с. 489] 

2000 2003 2004 

Донецька область 46 46,1 46,2 

Україна 46,2 47,1 47,4 

 

Викиди шкідливих речовин в 
атмосферне повітря: 

на душу населення, кг [95, с. 68] 
2000 2003 2004 

Донецька область 364,7 373,1 388,7 
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Україна 119,4 126,4 131,3 

на 1 км2, т 2000 2003 2004 

Донецька область 67,7 67,6 68,9 

Україна 9,8 10,1 10,3 

 

Доходи населення 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Середньомісячна номінальна 
зарплата працівників, зайнятих в 
економіці, грн. [95, с. 16] 

      

Донецька область 292 383 452 550 712 – 

Україна 230 311 376 462 590 – 

Середній розмір місячних пенсій пен-
сіонерам, що перебувають на обліку 
Пенсійного фонду, грн. [95, с. 191-
192] 

      

Донецька область – 92,5 140,1 156,4 227,3 350,2 

Україна – 83,7 122,5 136,6 182,2 316,2 

Наявні доходи населення у розрахун-
ку на 1 особу, грн. [107, с. 424] 

      

Донецька область – 2544,8 – 3637,6 4951,1 – 

Україна – 2445,9 – 3400,3 4353,8 – 

Витрати населення у розрахунку на 
1 особу, грн. [107, с. 425] 

      

Донецька область – 2758 – 3701,2 4616,5 – 

Україна – 3106,9 – 4170,3 5241,5 – 

Забезпечення населення житлом 
(всього у середньому на 1 жителя; 
1 м2 загальної площі) [95, с. 171] 

      

Донецька область – 20,3 20,9 21,1 21,3 – 

Україна – 21 21,3 21,6 21,8 – 

 

Освіта 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів 
акредитації, кількість, од. [107, с. 483] 

      

Донецька область 26 26 26 27 27 32 

Україна 315 315 330 330 339 347 

 

Сфера праці 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Рівень зайнятості населення за 
місцем проживання, % (усього) [95, 
с. 111-112] 

      

Донецька область 57,6 56 56,2 56,7 57,4 – 

Україна 55,8 55,4 56 56,2 56,7 – 

Рівень зареєстрованого безробіття 
населення за місцем проживання, %, 
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(усього) [95, с. 205-213] 

Донецька область 3,6 2,6 2,7 2,5 2,3 – 

Україна 4,1 3,6 3,7 3,5 3,5 – 

Рівень безробіття населення за 
методологією МОП, % до економічно 
активного населення у віці 15-70 
років [95, с. 205-213] 

      

Донецька область 9,7 10,3 8,5 8 7,3 – 

Україна 11,6 10,9 9,6 9,1 8,6 – 

Попит та пропозиція робочої сили на 
ринку праці (навантаження на одне 
вільне робоче місце), осіб [107, 
с. 396] 

      

Донецька область – – – 3 3 2 

Україна – – – 9 7 6 

Чисельність працівників, які перебу-
вали в умовах вимушеної неповної 
зайнятості (адміністративні 
відпустки), % до загальної 
чисельності працівників [95, с. 215-
219] 

      

Донецька область 13,5 6,6 7,3 1,9 1,5 – 

Україна 16,1 7,2 5,1 3,2 2 – 

Чисельність працівників, які перебу-
вали в умовах вимушеної неповної 
зайнятості (режим неповного робо-
чого дня), % до загальної чисельності 
працівників [95, с. 215-219] 

      

Донецька область 10,1 8,1 9 6,4 5 – 

Україна 13,3 13,3 12,4 11,3 8,8 – 

 

Міграція Міждержавна  
міграція 

Міжрегіональна  
міграція 

Міграція населення у 2004 р. (на 
1000 населення) [107, с. 378] 

число 
прибу

лих 

число 
вибул

их 

прирі
ст 

(скоро
чення

) 

число 
прибу

лих 

числ
о 

вибу
лих 

приріс
т 

(скоро
чення) 

Донецька область 1,2 1,4 -0,2 3,3 3,6 -0,3 

Україна 0,8 1 -0,2 6,2 6,2 – 
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Наукове видання 
 

 

Євген Іванович Суїменко,  
Ольга Федорівна Новікова,  

Оксана Володимирівна Панькова та ін. 
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