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Аннотация. В статье исследована система проектирования инновационного поведения персонала современной ор-
ганизации. Обоснована необходимость соответствия стратегии управления персоналом стратегическим ориентирам 
организации в целом. Определена роль руководителя в проектировании инновационного поведения и идентифицирова-
ны внутренние факторы влияния на эффективность данного процесса. Спроектирован алгоритм реализации диффузии 
желаемого стиля инновационно ориентированного поведения.

Ключевые слова: инновационное поведение персонала, стратегия предприятия, инновационная активность, про-
ектирование инновационного поведения, факторы влияния на формирование инновационного поведения.

Summary. In article investigated the system of designing staff’s innovative behavior in the modern organization. It was 
substantiates the necessity of compliance with HR strategy and strategic targets of organization as a whole. Was identified the 
role of the leader in the innovative behavior’ design and internal factors of influence on this process’ effectiveness. Designed 
algorithm implementation of diffusion desired style innovation-oriented behavior.

Key words: Innovative behavior of personnel, business strategy, innovation activity, designing innovative behavior, factors 
of influence on the formation of innovative behavior.
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СЕРЕДНІЙ КЛАС ЯК ІНСТРУМЕНТ  
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OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Анотація. У статті розглянуто характер зв'язків між середнім класом та розвитком країни. Синтезовано досвід до-
сліджень середнього класу. Висвітлено зміст основних функцій середнього класу. Означено вплив середнього класу 
на соціальні та політичні процеси в країні. Визначено економічні інтереси середнього класу, які здійснюють вплив на 
державну політику, та зроблено відповідні висновки.

Ключові слова: середній клас, розвиток суспільства, стабілізатор суспільства, соціально-економічний розвиток, 
функції середнього класу.

Постановка проблеми. В умовах світової фінансової 
кризи людство усвідомлює необхідність пошуку нового 
громадського економічного порядку, який зміг би забезпе-
чити стабільний соціально-економічний розвиток. Серед-

ній клас виступає в ролі гаранта соціальної стабільності 
шляхом зняття соціальної напруги, яка проявляється в 
суспільстві, у зменшенні протистояння інтересів «вер-
хівки» та «соціального дна».
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Середній клас повинен стати символом благополуччя 
та еволюційного розвитку держави і суспільства. Крім 
того, середній клас повинен бути більшістю населення, 
об'єднаного єдиною метою розвитку. Світовий досвід 
показує, що економіка будь-якої країни переважно зале-
жить від діяльності населення, яке належать до так зва-
ного середнього класу.

У межах вітчизняної дискусії аналіз впливу серед-
нього класу на соціально-економічний розвиток країни 
шляхом реалізації функцій, притаманних йому, недо-
статньо розглянутий, що і зумовило актуальність нашого 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різні 
історичні епохи вчені асоціювали суспільну стабільність 
та соціально-економічний розвиток із наявністю чисель-
ного середнього класу в країні. «Концепція середнього 
класу» має історичне коріння, цю проблему розглядали 
в своїх роботах ще Аристотель, А. Сен-Сімон, К. Маркс,  
М. Вебер, А. Сміт та ін. 

Серед українських дослідників, які зробили значний 
внесок у розвиток теоретичних основ формування серед-
нього класу, слід відзначити таких науковців, як Ліба-
нова Е., Куценко О., Макєєв С., Паніотто В., Хмелько В., 
Шаповал М., Коломийчук В., Бережи В., Куценко О., 
Головаха Е. та ін. 

Мета статті полягає у визначенні впливу середнього 
класу на соціальні та економічні процеси в країні, аналізі 
досвіду досліджень функцій середнього класу та визна-
ченні їх впливу на соціально-економічний розвиток кра-
їни.

Виклад основного матеріалу дослідження. У будь-
якому суспільстві між бідними та багатими існує ще 
один прошарок, який називають середнім класом. Термін 
«середній клас» виник дуже давно. Цим поняттям назива-
ють сукупність суспільних груп, що займають проміжну 
ланку між крайніми суспільними класами [7].

Для стабільного розвитку суспільства необхідна соці-
ально-економічна опора у вигляді середнього класу, тобто 
класу економічно незалежних громадян, які прагнуть до 
підвищення свого творчого потенціалу, здатного функціо-
нувати в режимі самоорганізації і саморозвитку.

У країнах із ринковою економікою, наприклад у США, 
Японії, Західній Європі, чисельність середнього класу ста-
новить до 70% населення. Дані підрахунки робляться за 
такими критеріями: наявність добре оплачуваної роботи, 
можливість навчання дітей у вищих навчальних закла-
дах, наявність власного рухомого та нерухомого майна. 
У цих країнах середній клас поділяється на три рівні: 
верхній, середній, нижній. Градація залежить від матері-
ального благополуччя, рівня освіченості та ін. Окрім цих 
об'єктивних критеріїв, велику роль відіграє суб'єктивне 
віднесення індивіда до середнього класу, соціальне від-
несення себе до тих, хто веде гідний спосіб життя, навіть 
при дуже скромних доходах, тобто його соціальна само-
ідентифікація.

Головну роль у забезпечені стабільного і демократич-
ного суспільного розвитку грає саме середній клас. Укра-
їнський дослідник А. Дуда зазначає, що з економічного 
боку сильний середній клас – «це стабільна та прогнозо-
вана база оподаткування, стабільний споживач із високою 
купівельною спроможністю», із соціального – «це розван-
таження держави в частині виконання соціальних функ-
цій, адже він зазвичай здатний самостійно оплачувати 
надані йому медичні, освітні та інші послуги, не потребує 
соціальних субсидій, пільг тощо» [1, c. 30].

Досвід розвинених країн Західної Європи, США, 
країн Азії дає змогу дійти висновку, що, з одного боку, 

розвиток середнього класу можливий лише завдяки вико-
нанню низки умов успішного соціально-економічного 
розвитку країни, а з іншого – саме розвиток середнього 
класу призводить до підвищення успішності соціально-
економічного розвитку [4].

Питання про роль середнього класу є питанням форму-
вання найчисленнішої, активної та забезпеченої верстви 
суспільства, яка створює основу для формування та під-
тримки стабільності суспільства. Останнім часом західні 
джерела все більше пишуть про те, що саме середній клас 
зацікавлений не просто в розвитку, а в стабільному роз-
витку. Саме середній клас у країнах із розвиненою рин-
ковою економікою та демократичним політичним ладом 
становить найбільшу за чисельністю соціальну групу 
та виконує низку важливих притаманних йому функцій. 
Вплив середнього класу на соціально-економічний розви-
ток здійснюється через його функції (Рис. 1).

 

Стабілізуюча Інноваційна 

Ідеологічна Інвестиційна 

Функції середнього класу 

Рис. 1. Функції середнього класу

Основна функція середнього класу – стабілізуюча. 
Майже всі дослідники вказують на особливу роль серед-
нього класу саме в підтримці стабільності у суспільстві. 
Стабілізуюча роль середнього класу є інтегральною 
характеристикою виконання інших функцій, через які 
здійснюється вплив на соціально-економічний розвиток 
суспільства. 

Середній клас є одним з основних джерел формування 
громадянського суспільства, оскільки його представники, 
маючи, як правило, вищу освіту, володіють певним мате-
ріальним та інтелектуальним капіталом.

У таких умовах середній клас, безумовно, глибоко 
зацікавлений:

• В існуванні ладу, який його породив. Зміна соці-
ально-політичної системи для нього виглядає як загроза 
його існуванню як приватного власника.

• У політичній стабільності. Середній клас у своїй 
переважній масі виступає гарантом політичної стабіль-
ності.

У розвинутих країнах середній клас бере на себе від-
повідальність за стабільний розвиток суспільства, що 
зміцнює основні принципи демократії. Представники 
середнього класу вважають демократію ефективним 
компромісом між економічно панівними верствами сус-
пільства та рештою населення [3].

Слабкість середнього класу призводить до виникнення 
перешкод для демократичного розвитку. Виробка суспіль-
ного консенсусу, прийнятного для багатих, впливових 
верств і для бідних мас, стає майже неможливою. З цієї 
об'єктивної неможливості народжується або тенденція до 
виникнення диктатури, яка прагне передусім реалізувати 
інтереси вищих верств, або тенденція революційної дик-
татури, що прагне до одностороннього і в той же час уяв-
ного задоволення інтересів найбідніших верств [6].

Представникам середнього класу властиве прагнення 
до саморозвитку (освоєння нових знань, умінь та нави-
чок), яке породжує бажання до створення чогось нового, 
а саме інновацій, що сприяють раціональному викорис-
танню ресурсів, модернізації галузей економіки. Іннова-
ційна функція середнього класу сприяє формуванню та 
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розвитку інноваційного потенціалу країни [9]. Сутність 
цієї функції полягає в тому, що середній клас виступає 
як провідник інноваційних форм соціально-економічної 
діяльності, як розповсюджувач нових соціально-економіч-
них та соціокультурних практик в інші соціальні верстви. 
Інакше кажучи, середній клас виступає рушійною силою 
модернізації. Наявність чисельного середнього класу в 
суспільстві створює передумови для безперервного інно-
ваційного розвитку через безперервне накопичення знань, 
розвиток кваліфікації, професійного забезпечення еконо-
міки та підвищення якості людського капіталу [2].

Досить вагомою функцією середнього класу є ідео-
логічна. Найбільш активна, інтелектуально розвинена 
частина суспільства є носієм духовних та соціальних 
цінностей, напрямів та стратегій розвитку суспільства. 
Здійснення ідеологічної функції середнього класу відбу-
вається через об’єднання представників середнього класу, 
усвідомлення ними перспектив розвитку суспільства, 
поширення норм поведінки в соціальний простір. Ідео-
логічна функція середнього класу потенційно властива 
найбільш освіченій, інтелектуально розвиненій частині 
суспільства. Представники середнього класу є основними 
носіями громадських інтересів, національної культури та 
властивих відповідним суспільствам цінностей. Серед-
ній клас виступає як культурний інтегратор суспільства 
шляхом трансляції зразків власної культури до вищих та 
нижчих прошарків суспільства. Середній клас у масовому 
масштабі є споживачем не тільки товарів та послуг, але 
й продуктів культури. Представники середнього класу є 
основними виробниками та споживачами масової куль-
тури.

Інвестиційна функція є однією з основних, притаман-
них середньому класу. Як відомо, представники серед-
нього класу є головними платниками податків та висту-
пають у ролі внутрішніх економічних інвесторів завдяки 
своїй економічній активності та досить високому рівню 
доходів. Середній клас є сумлінним платником податків, 
адже його представники прагнуть до сталого соціально-
економічного розвитку. Формування державного та місце-
вих бюджетів, а також фінансування освіти та науки, охо-
рони здоров’я та культури здійснюють саме представники 
середнього класу шляхом сплати податків [8].

Економічна та інвестиційна активність середнього 
класу залежить від його становища. Будучи основним 
споживачем виробленої продукції, середній клас забезпе-
чує функціонування всього господарського обороту.

Економічна активність середнього класу корелює, 
безумовно, з рівнем доходів, рівнем податкового тягаря, 
стабільністю на ринках. І форми, і характер економічної 
активності визначаються економічною поведінкою фірм 
та держави, чиї економічні інтереси можуть не збігатися, 
а часто вступати в протиріччя з економічними інтересами 
середнього класу.

Однією з основних рис середнього класу в сучас-
ному суспільстві є власність 
сім'ї, або окремих господарюю-
чих суб'єктів, на засоби вироб-
ництва, це дає змогу отримувати 
стабільний дохід. Переважна час-
тина середнього класу – це пред-
ставники малого та середнього 
бізнесу. Представник середнього 
класу – це не просто приватний 
власник, він є підприємцем, який 
орієнтований на економічну пове-
дінку. Для нього характерне праг-
нення до самостійності і незалеж-

ності, до розширення свого бізнесу за допомогою нових 
інвестицій, підвищення якості вироблених ним товарів і 
послуг. 

Аналіз економічних інтересів середнього класу з пози-
цій системності на базі праць вітчизняних і зарубіжних 
учених показує, що система економічних інтересів серед-
нього класу включає такі елементи (рис. 2).

Кожен із базових інтересів інтегрує в собі низку скла-
дових частин його інтересів більш конкретної спрямова-
ності. Наприклад, інтерес у відтворенні соціального ста-
тусу реалізується через інтереси: постійного підвищення 
рівня освіти, кваліфікації, розвитку матеріальних умов 
виробництва, отримання доходу, що дає змогу зберегти та 
підвищити досягнутий рівень і стиль життя.

Для того щоб не втратити своє місце в суспільстві, 
представники середнього класу постійно прагнуть бути в 
ритмі нововведень, що стосуються їх професії, тим самим 
сприяючи накопиченню свого інтелектуального капіталу, 
який вони реалізують в інноваційному процесі на своїх 
робочих місцях [5]. Націленість середнього класу на під-
вищення рівня своєї освіти, кваліфікації веде до задо-
волення загальних інтересів. Суспільство отримує висо-
кокваліфікованих фахівців, які сприяють удосконаленню 
матеріальних умов виробництва, підвищенню ефектив-
ності праці, зростанню ВВП і т. д.

Інтерес середнього класу в постійному розвитку мате-
ріальних умов виробництва призводить до підвищення 
ефективності виробництва та продуктивності праці, 
обумовленої специфікою його діяльності, що полягає 
в постійному пошуку інновацій та впровадження їх у 
виробничий процес [5]. Реалізація даного інтересу дає 
змогу підтримувати та підвищувати соціальний статус 
середнього класу, формує основу для розвитку його інте-
лектуального капіталу, а також сприяє його самореалізації 
та самовдосконаленню.

Інтерес у формуванні та ефективному використанні 
всіх видів власності передбачає створення прибуткового 
бізнесу, виробництва, формування спеціальних інститу-
тів, що забезпечують можливість ефективного викорис-
тання всіх видів власності, захист прав інтелектуальної 
власності, придбання власного майна.

Інтерес у самореалізації та саморозвитку притаман-
ний представникам середнього класу більшою мірою, 
ніж представникам нижчого та вищого класу, оскільки 
представники нижчого класу більшою мірою стурбовані 
пошуком засобів для існування, а представники вищого 
класу – пошуком шляхів максимізації прибутку. Най-
більш ризикований інноваційний характер економічної 
активності пов'язаний зі створенням або освоєнням нових 
видів діяльності, що раніше не практикувались.

Інтереси середнього класу подібні до інтересів біль-
шості населення, проте їх специфіка полягає в тому, що 
середній клас потребує стабільного розвитку економіки 
та соціуму, оскільки йому є що втрачати. Прагнення до 
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Рис. 2. Економічні інтереси середнього класу
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сталого розвитку, поступального економічного зростання 
є провідним, першорядним економічним інтересом серед-
нього класу, що сприяє здійсненню його функцій у сус-
пільстві.

Висновки. Між системою економічних інтересів 
середнього класу та стабільністю соціально-економічної 
системи існує діалектичний зв'язок: інтереси середнього 
класу тісно взаємопов'язані між собою та концентруються 
в провідному інтересі у збереженні стійкого соціально-
економічного розвитку суспільства. Своєю чергу, сталий 
соціально-економічний розвиток є головною умовою реа-
лізації основних економічних інтересів середнього класу.

Досвід розвитку середнього класу в країнах Європи 
та США свідчить про те, що чисельний середній клас 

є гарантом соціальної та політичної стабільності. При 
цьому середній клас виконує такі функції, без яких 
неможливо досягти стійкого розвитку суспільства і кра-
їни в цілому. Середній клас у ринковій економіці вважа-
ється фундаментом та соціальною базою, ядром грома-
дянського суспільства і рушійною силою інноваційного 
розвитку сучасного суспільства.

Таким чином, розвиток економіки будь-якої держави 
потребує формування чисельного середнього класу, здат-
ного креативно мислити та приймати активну участь 
у модернізації економіки. З іншого боку, середній клас 
повинен бути не тільки володарем певної частини влас-
ності, а й носієм базових цінностей громадянського сус-
пільства.
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Аннотация. В статье рассмотрен характер взаимосвязей между средним классом и развитием страны. Синтезиро-
ван опыт исследований среднего класса. Освещено содержание основных функций среднего класса. Отмечено влияние 
среднего класса на социальные и политические процессы в стране. Определены экономические интересы среднего 
класса, оказывающие влияние на государственную политику, и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: средний класс, развитие общества, стабилизатор общества, социально-экономическое развитие, 
функции среднего класса.

Summary. There have been considered the nature of the relationship between the middle class and the development of the 
country in this article. Research experience of the middle class was synthesized in this paper. Content of the basic functions of 
the middle class was determined. The economic interests of the middle class were determined.

Key words: middle class, the development of society, the stabilizer of society, socio-economic development, functions of 
the middle class.


