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ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ЗА УМОВ РИНКОВИХ
РЕАЛІЙ В УКРАЇНІ
Abstract. The socio-economic transformations running in Ukraine force the citizens to
adapt themselves to the life under new market conditions, change the economic behaviour, transform the value orientations, and influence the formation of
population’s economic culture. The article clarifies the real state of the
economic culture of Ukraine’s population, presents a certain information, and
indicates the directions for the further analysis, though it does not pretend to a
complex elucidation of the problem.
З проголошенням у 1991 р. незалежності Україна обирає шлях європейського
розвитку, перетворень суспільно-політичного та економічного життя, розбудови
демократичних, ринкових відносин. З 1991 р. розпочинаються процеси лібералізації
цін і внутрішньоекономічної діяльності, приватизація державної власності,
реорганізація кредитно-грошової системи, відбуваються глибокі зміни в різних
сферах суспільства. Водночас виникають нові соціальні прошарки, класи, суспільні
ролі, яких не було за часів зрівнялівської тоталітарної системи. Йдеться про
власників великих, середніх і дрібних підприємств, банкірів, фермерів тощо.
Формуються різні групи працівників, функціонально пов’язаних з різними сферами
ринкової економіки. Це акціонери, консультанти, посередники західних фірм тощо
[1, с. 223]. В умовах ринкових трансформацій відбуваються радикальні зміни в
економічній поведінці населення України. Соціально-економічні перетворення, що
відбуваються в Україні зумовлюють актуальність дослідження стану економічної
культури населення.
Нині триває процес деідеологізації економічної свідомості населення України.
Люди вже не дивляться на життя крізь призму наукового комунізму. Вони
починають визначати свої економічні позиції з врахуванням власних життєвих
інтересів. Триває процес їх адаптації до нових ринкових реалій. Поступово у
свідомості населення з’являються уявлення і цінності, які відображають нормальне
економічне життя суспільства, приміром, заповзятливість, прагнення до успіху й
достатку, повага до чужої власності та чесного накопичення капіталу, дух
новаторства, ділова обов’язковість, висока якість праці та управління тощо. Страх
перед ринком змінюється дедалі більшим звиканням до його (ринку) невід’ємних
складових (спільні підприємства, комерційні банки, товарні біржі, цінні папери).
Нарешті, змінюються “обличчя” дореформених класів, котрі становили основу
соціальної структури радянського суспільства.
Економічні перетворення в Україні зумовлюються особливості пристосування
різних прошарків населення до ринкових умов, змінюють їх ціннісні орієнтації,
професійний вибір, впливають на формування їх економічної культури. Суттєві
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зміни у масовій свідомості у свою чергу відбиваються на способі та стилі життя,
формах економічної поведінки, життєвих планах людей, їх орієнтаціях на професійну діяльність.
Формуванню ринкової економічної культури покликана система економічної
освіти і виховання населення, котра повинна відповідати національним традиціям і
культурі. Економічна освіта і виховання допомагають людині краще орієнтуватися в
економічній діяльності і приймати вірні рішення. П. Бурд’є називав освіту
“символічним капіталом”. Поряд із традиційним розумінням капіталу як
економічного багатства, П. Бурд’є вважав, що володіння освітою може бути
використано, як капітал для досягнення високого становища в суспільстві [2]. Цим
зумовлюється необхідність функціонування у нашій державі дієвої системи
економічної освіти і виховання громадян, усвідомлення того, що освіта і відповідна
психологічна підготовка – неодмінна умова для проведення радикальних
економічних змін.
Неможливо сформувати економічну культуру, якщо особистість не озброєна
економічними знаннями.
Економічні знання є відображенням у свідомості людей реального економічного
життя і результатів дії об’єктивних економічних законів [3, с. 32]. Це – суттєва
частина духовного багатства. К. Маркс відмічав, що майстерність і знання (наукова
сила) самих працівників є основним нагромадженням. Опановуючи економічні
знання, працівники повинні правильно використовувати “основне нагромадження”,
тобто вміти застосовувати економічні знання на практиці [4]. Нині, радикально
змінюються вимоги до професійної підготовки фахівців, що зумовлено необхідністю
сформувати у них сучасну економічну свідомість, ринкову економічну культуру,
оволодіти елементами економічної поведінки і навиками роботи в умовах ринку.
Наразі, у цьому аспекті в даній статті розглядаються емпіричні виміри ринкової
економічної культури населення України, з тим щоб подивитись, як розуміють,
оцінюють, з чим асоціюють економічну культуру представники різних соціальнодемографічних та професійно-посадових груп населення1. Автор даної статті є
учасником дослідження.
Як свідчать результати моніторингу, з точки зору статусу зайнятості
респондентів найважливішим чинником впливу на формування економічної
культури є навчання в школах, вищих навчальних закладах, технікумах. Такої думки
дотримуються 73,4% респондентів державного сектору зайнятості, 70,5% –
1
Експертне опитування було проведено співробітниками та аспірантами відділу економічної соціології
ІС НАНУ, підготовленими інтерв’юерами . Було опитано 623 експерти. Респондентів відбирали за двома
ознаками: територіально+регіональною (опитування проводили в 11 областях, що репрезентують
Західний і Східний регіони України, та в м. Києві) та професійно+посадовою (було сформовано шість
категорій експертів: керівник у державному і приватному секторах економіки, державний службовець
центрального і регіонального рівнів, науковець у сфері економіки (економічної соціології) або журналіст,
викладач вищого навчального закладу із науковим ступенем доктора або кандидата економічних,
соціологічних, юридичних наук). Науковий керівник дослідження – в.о. завідувача відділу економічної
соціології ІС НАНУ, д.ф.н. Є. Суїменко. Автори програми: А. Арсеєнко, В. Пилипенко, Т. Єфременко,
В. Резнік, Є. Суїменко.
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приватного, 62,7% – державних службовців центрального рівня, 77,7% – державних
службовців регіонального рівня, 67,4% – працівників в галузі економіки, 71,6 %
науковців. Наступними за важливістю опитані експерти (різних професійнопосадових статусів) бачать виховання в сім'ї, найближче оточення, саме життя,
життєві обставини, засоби масової комунікації (див. табл.1). До суттєвих чинників
близько п’ятої частини респондентів (незалежно від професійно-посадового
статусу) відносять також роботу в приватному і державному секторах зайнятості.
При цьому впливовість приватного сектору визнає більше респондентів різних
професійних груп (крім держслужбовців), ніж державного (див. табл.1).
Таблиця 1
Важливість чинників впливу на формування економічної культури:
думки громадян в залежності від професійно-посадового статусу, %
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Домінуючий вплив на формування економічної культури справляє навчання ( у
школах, технікумах, ВНЗ) – такої думки дотримуються 72,2 % респондентів у віці до
35 років; серед 36–45-річних таких 69,1%, серед 45–60 річних – 74,3%, серед осіб
пенсійного віку – 67,6%. Виховання в сім'ї, найближче оточення, саме життя,
життєві обставини, засоби масової – відповідно, наступні за значенням чинники
формування економічної культури. Порівняно невелика група громадян (3,8% жінок
і 1,9% чоловіків) притримуються думки, що ніщо не впливає на формування
економічної культури, окрім самої людини. При цьому слід відмітити, що оцінки
чоловіків і жінок (стосовно більшості факторів) є доволі близькими ( див. табл. 2).
Таблиця 2
Важливість чинників впливу на формування економічної культури:
думки громадян в залежності від статі та віку, %

Розподіл відповідей у залежності від соціального походження респондентів так
само засвідчив загальну пріоритетність впливу навчання в школах, технікумах,
ВНЗ. Так вважають 70,2% вихідців з інтелігенції, 76,2% – з робітників, 71,6% – із
селян. Основна маса респондентів вагому роль у формуванні економічної культури
надає вихованню в сім'ї, найближчому оточенню. Такої думки 61,8% – вихідців з
інтелігенції, 57,6% – з робітників, 54,1% – із селян; самому життю, життєвим
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обставинам, відповідно – 55,3, 48,3 та 56,8. На думку респондентів усіх соціальних
груп, набагато менше значення у формуванні економічної культури має робота в
державному чи приватному секторах зайнятості. Найнижче оцінили впливовість
роботи в держсекторі вихідці з інтелігенції (12,5%) та із селян (13,5%), а в
приватному секторі – вихідці з робітників (14,6%) ( див. табл. 3).
Таблиця 3
Важливість чинників впливу на формування економічної культури:
думки громадян в залежності від соціального походження , %

Досить цікавими бачаться дані, які характеризують погляди населення стосовно
проявів економічної культури. З точки зору більшості респондентів усіх шести
професійно-посадових груп економічна культура проявляється в послідовному і
чіткому дотриманні законів, правових і моральних норм при здійсненні економічної
діяльності. Так вважають 54,8% опитаних керівників державного сектору зайнятості,
61,5% – державних службовців центрального рівня, 61,8% – викладачів економічних
дисциплін, а найменше (45,3%) – керівників приватного сектору. На думку значної
частини (від 33 до 47%) різних груп респондентів, економічна культура
проявляється у здійсненні господарської діяльності, котра забезпечує високий
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рівень виробництва товарів (надання послуг) за мінімальних витрат сил і засобів.
Наступними за важливістю респонденти бачить прояви економічної культури у
здійсненні господарської діяльності, котра дає можливість усім учасникам
реалізувати свої інтереси, не ущемляючи інтереси інших, та
всебічній
ознайомленості з тим, як потрібно вести господарські справи, щоб отримати
належні прибутки (див. табл. 4).
Таблиця 4
Прояви економічної культури населення України:
думки громадян в залежності від професійно-посадового статусу, %
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Послідовне і чітке дотримання законів, правових і моральних норм при
здійсненні економічної діяльності як ознаку економічної культури на перше місце
поставили респонденти усіх без винятку вікових груп. Показово, що в групі 36–45річних частка таких становить 48,9%, тоді як у трьох інших вікових групах – від 56,5
до 60,6%. Жінки більше поціновують цей вияв культури (60%), ніж чоловіки (50,5%)
(див. табл. 5).
Таблиця 5
Прояви економічної культури населення України:
думки громадян в залежності від статі та віку, %

Думку, що економічна культура повинна проявлятися у послідовному і чіткому
дотриманні законів, правових і моральних норм при здійсненні економічної
діяльності, поділяє більшість опитаних у групах різного соціального походження:
54,1% – з інтелігенції, 55,0 % – з робітників, 56,2 % – із селян, 77,8 % – вихідців з
інших соціальних прошарків. Далі за рейтингом ідуть прояви: здійснення
господарської діяльності, котра забезпечує високий рівень виробництва товарів
(надання послуг) при мінімальних витратах сил і засобів і та, котра дає можливість
усім учасникам реалізувати свої інтереси, не ущемляючи інтереси інших, всебічній
ознайомленості з тим, як потрібно вести господарські справи, щоб отримати
належні прибутки (див. табл. 6).
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Таблиця 6
Прояви економічної культури населення України:
думки громадян в залежності від соціального походження, %

У різних груп населення існує своє розуміння економічної культури і відповідно,
виникають певні асоціації із цим поняттям. Так, найбільше економічну культуру
асоціюють із культурою організації та управління 71,0% керівників державного і
63,0% приватного секторів зайнятості, 55,2% службовців центрального і 66,9%
регіонального рівнів, 60,9% спеціалістів в галузі економіки і 56,4% науковців. Більше
двох третин опитаних усіх цих груп пов’язують економічну культуру з культурою
ринкових відносин (див. табл. 7). Високо, хоч дещо нижче (38,8–56,6%), оцінюється
культура праці.
Практично не різняться асоції, пов’язані з визначенням поняття «економічна
культура», у жінок і чоловіків: ті й інші ставлять на перші місця культуру ринкових
відносин (63,2 і 64,8% відповідно) та культуру організації й управління (62,4 і
63,2%). Ці ж асоціації домінують і в усіх вікових групах. Щоправда, в в групі 60річних і старше перше місце беззастережно віддається культурі організації і
управління (73,5%), а друге – культурі виробництва (67,6). Чітко простежується
тенденція: чим старші респонденти, тим більша їх схильність асоціювати економічну
культуру саме з цими двома ознаками (див. табл. 8).
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Таблиця 7
Асоціації населення щодо визначення поняття “економічна культура”:
думки громадян в залежності від професійно-посадового статусу, %
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Таблиця 8
Асоціації населення щодо визначення поняття “економічна культура”:
думки громадян
в залежності від статі та віку , %

Аналізуючи розподіл відповідей щодо визначення поняття “економічної культури”
в залежності від соціального походження респондентів, слід зазначити, що найчастіше
економічну культуру асоціюють із культурою ринкових відносин (розподілу і обміну)
респонденти, які є вихідцями із сімей інтелігентів, службовців 67,0%, Вихідці з
робітників та селян більше асоціюють економічну культуру із культурою організацій і
управління (60,0 та 67,6% відповідно). Найменш економічна культура асоціюється з
культурою споживання та фінансовою культурою (див. табл. 9).
Як свідчать результати соціологічного опитування, при визначенні шляхів
розвитку національної економіки більшість респондентів підтримують кількісний
підхід, який ставить стан і розвиток культури в залежність від економічного життя
країни. Такої думки 54,3% працівників державного сектору зайнятості, 47,9%
працівників приватного сектору, 59,1 і 57,9% державних службовців центрального і
регіонального рівнів, 51,6% працівників в галузі економіки, 55,0% науковців. Поряд
із цим є і прихильники якісного підходу, які ставлять розвиток економіки в
залежність від особливостей національної культури (див. табл. 10).
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Таблиця 9
Асоціації населення щодо визначення поняття “економічна культура”:
думки громадян в залежності від соціального походження, %

Таблиця 10
Підходи, які можуть бути застосовані при визначені особливостей розвитку
національної економіки сучасної України: думки громадян
в залежності від професійно-посадового статусу, %

87

СОЦІОЛОГІЯ
Представники різних вікових груп по-різному визначають підходи щодо
розвитку національної економіки. Так, кількісному підходу симпатизують 50,8% у
віці 25–35 років, 54,7% респондентів у віці 36–45 років, 56,2% 46–60-річних
громадян, 50,0% у віці за 60 років. Якісний підхід підтримують 36,6% молоді, 33,7%
людей середнього віку, 33,8% громадян передпенсійного і пенсійного віку, 44,1%
респондентів, старших 60 років. Варто відмітити певні відмінності серед чоловіків і
жінок стосовно підходів щодо розвитку національної економіки (див. табл. 11).
Таблиця 11
Підходи, які можуть бути застосовані при визначені особливостей розвитку
національної економіки сучасної України: думки громадян
в залежності від статі та віку, %

З розподілу відповідей на це ж запитання в залежності від соціального
походження респондентів бачимо, що більшу прихильність виявляють до
кількісного підходу, який ставить стан і розвиток культури в залежність від
економічного життя країни, вихідці з усіх соціальних прошарків: 52,7% – з
інтелігенції, 55,6% – з робітників, 50,7% – із селян, 66,7% – представників інших
груп. Істотно менша частина опитаних надає перевагу якісному підходу, який
ставить розвиток економіки в залежність від особливостей національної культури
(див. табл. 12).
Важливим для ефективного формування ринкової економічної культури є
виникнення “критичної маси” власників. Економічну культуру можна побачити в
поведінці та діяльності людей. Йдеться про те, що індикатором народження
вітчизняної ринкової культури повинна бути масовість. З іншого боку, ріст
чисельності власників гальмується не лише тяжінням стереотипів і уявлень
радянського минулого, але й складністю всієї пострадянської економічної ситуації:
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Таблиця 12
Підходи, які можуть бути застосовані при визначені особливостей
розвитку національної економіки сучасної України: думки громадян
в залежності від соціального походження, %

недосконалістю моделі реформ, відсутністю адекватної (ринковим реаліям)
правової бази для захисту ринкових структур, бідність населення. Успіх ринкових
перетворень значною мірою залежить від рівня розуміння та підтримки його
різними соціальними верствами, залучення громадян в нові економічні структури,
від їхніх можливостей щодо реалізації інноваційного потенціалу. Сучасні кризові
явища в українському суспільстві здебільшого негативно впливають на життєві
настанови та поведінку населення. Все це вимагає від суспільства, від держави
вжиття відповідних заходів і зусиль для виправлення становища. Слід надати громадянам ширші можливості реалізувати свободу економічного вибору, яка
притаманна ринковій економіці. Населення сьогодні потребує не захисту від
соціально-економічних негараздів, а підтримки в спробі самостійно заробити на гідне життя. Ось і виникає необхідність в ефективному функціонуванні
системи економічного виховання громадян, утвердження в їхній свідомості того,
що психологічна підготовка всіх поколінь є необхідною умовою для проведення
радикальних економічних змін.
Виходячи із такої ситуації, можна зробити висновок, що має бути
цілеспрямований вплив на економічну культуру як з боку держави і суспільства, так
і з боку самої людини. Об’єднуючою ланкою такого впливу має стати економічна
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освіта. Економічна культура є особливим фактором економічного росту, на який
потрібно цілеспрямовано впливати. Стабілізація економіки і перехід до стабільного
економічного зростання потребує конкретної роботи щодо підвищення економічної
культури. Перехід до ринкової економіки неможливий без оновлення культурного
потенціалу суспільства, без оновлення моральних засад і духовних цінностей,
відповідної етики і мотивації праці, продовження курсу на реформи, створення
реальних інституціональних умов для розвитку і зміцнення нової економічної
культури [5, с. 213].
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