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СТРУКТУРА ТА НОСІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЛЕГІТИМНОСТІ
ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА КАПІТАЛ В

СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Abstract. The results of attempts to construct the secondary indices of social legitimacy
of the private property in the production factors in the contemporary
Ukrainian society. By applying the method of factor analysis, a two+factor
model of the structure of the mentioned legitimacy is proposed. The classifica-
tion of respondents into relatively homogeneous groups by their legitimate atti-
tudes is executed with the use of cluster analysis.

Вступ

У хо ді ін тег ра ції Ук ра ї ни в гло баль ний со ці аль но+ е ко но міч ний прос тір пос та ла
проб ле ма інс ти ту ці о наль ної су міс нос ті її з ос тан нім. Піс ля роз па ду сві то вої сис те ми
со ці а ліз му гло баль не інс ти ту ці о наль не до мі ну ван ня від но ви ла при ват на влас ність.
Од нак проб ле ма тич ним до те пер за ли ша єть ся на бут тя со ці аль ної ле гі тим нос ті 
да ною інс ти ту ці єю у пос тко му ніс тич но му ук ра їн сько му сус пільс тві. Ад же стрім ке
якіс не пе рет во рен ня йо го (сус пільс тва) со ці аль ної струк ту ри внас лі док ре ін сти ту ці -
о на лі за ції при ват ної влас нос ті, при ват но го під при єм ниц тва та віль но го рин ку ро бо -
чої си ли не се заг ро зи со ці е таль ної дес та бі лі за ції. 

Звер нен ня до ана лі зу ос тан ніх дос лід жень да но го ас пек ту в ук ра їн ській со ці о -
ло гії вмож ли ви ло ви ок рем лен ня ак ту аль ної на у ко вої проб ле ми [1, с. 119–123]. Во -
на зво дить ся до су пе реч нос ті між (1) со ці аль ною ак ту аль ніс тю ста ну ле гі тим нос -
ті/не ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті як чин ни ка ін тег ра ції/де зін тег ра ції со ці аль -
ної струк ту ри су час но го ук ра їн сько го сус пільс тва, (2) де фі ци том знан ня со ці аль но 
зу мов ле них, со ці о куль тур них та со ці ос трук тур них особ ли вос тей, шля хів і за со бів 
від по від ної ле гі ти ма ції/де ле гі ти ма ції і (3) на яв ніс тю на у ко вих пе ре ду мов для по -
до лан ня цьо го де фі ци ту [1, с. 129–130]. Се ред зав дань, ви рі шен ня яких спри я ло 
б розв’язан ню ці єї на у ко вої проб ле ми, бу ло зап ла но ва но роз роб лен ня кон цеп ту аль -
ної мо де лі ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті як чин ни ка со ці е таль ної ін тег ра ції 
[1, с. 130]. В ук ра їн ській со ці о ло гії на яв ні де я кі до роб ки, до тич ні за зміс том до 
кон тек сту цьо го зав дан ня. Зок ре ма, М. Мі щен ко дос лід жу вав гро мад ську дум ку
про при ва ти за цію в Ук ра ї ні і роз гля дав при цьо му спе ци фі ку ле гі тим нос ті при ва ти -
за цій но го про це су [2]. У сво їй по пе ред ній стат ті я здій снив спро бу по бу до ви ади -
тив но го ін дек су со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц -
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тва [3]. По бу до ва ні там ади тив ний ін декс та од но фак тор на мо дель ле гі тим нос ті є
вто рин ни ми уза галь не ни ми по каз ни ка ми ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на чин -
ни ки ви роб ниц тва за га лом. Тоб то ці вто рин ні по каз ни ки мо де лю ють ле гі тим ність
заз на че но го об’єк та як влас ти вість, що не має сво єї струк ту ри, сво їх склад ни ків. 
Від так зав дан ня ці єї стат ті ста нов лять спро би по шу ку заз на че ної струк ту ри, а та кож
кла си фі ка ції рес пон ден тів на від нос но од но рід ні гру пи за ва лен тніс тю їх ле гі ти ма -
цій них ат и тю дів. 

Вар то заз на чи ти, що кон цеп ту аль на, ем пі рич на та опе ра ці о наль на ін тер пре та ція
кон цеп ту “со ці аль на ле гі тим ність при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва”
здій сне на у вже зга да ній по пе ред ній стат ті [3]. Тут вар то на вес ти од но ви мір ні роз по -
ді ли пер вин них (тоб то без по се ред ньо ви мі рю ва них у хо ді опи ту ван ня) по каз ни ків
ста ну ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті1 (див табл. 1). 

Таб ли ця 1
Од но ви мір ні роз по ді ли від по ві дей рес пон ден тів 

за пер вин ни ми по каз ни ка ми,%

1 У стат ті оп ри люд ню ють ся ре зуль та ти пер вин но го ана лі зу ма си ву со ці о ло гіч них да них за галь но на ці о -
наль но го реп ре зен та тив но го ом ні бу са “Гро мад ська дум ка в Ук ра ї ні – 2006”, про ве де но го ме то дом 
роз дат ко во го ан ке ту ван ня Інс ти ту том со ці о ло гії НАН Ук ра ї ни у квіт ні+ трав ні 2006 р. (ко ор ди на тор про -
ек ту – О. Стег ній). Ви бір ка N=1800 про пор цій но реп ре зен тує до рос ле (ві ком по над 18 ро ків) на се лен ня
24 об лас тей Ук ра ї ни, АР Крим та м. Ки є ва. При ро бо ті із ма си вом да них ви ко рис та но мож ли вос ті прог -
рам них па ке тів ОСА для Win dows та SPSS v. 13.0. 



Для по шу ку струк ту ри у ме жах зміс тов но го кон ти ну у му, що за да ний ци ми 
змін ни ми, сто сов но їх су куп нос ті та кож бу ло зас то со ва но фак тор ний ана ліз. Ме та
по ля га ла у виз на чен ні без по се ред ньо не ви мі рю ва них ла тен тних змін них – склад ни -
ків ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва – внас лі док уза галь -
нен ня ок ре мих ле гі ти ма цій них та де ле гі ти ма цій них ати тю дів, що за фік со ва ні 
шка ла ми вось ми без по се ред ньо ви мі ря них змін них. Зас то сов ність фак тор но го 
ана лі зу в да но му ра зі зас від чи ла ве ли чи на кри те рію адек ват нос ті ви бір ки Кай зе ра+
Ме йє ра+ Ол кі на (КМО), що пе ре ви щи ла рі вень прий нят ної адек ват нос ті, 
сяг +нув ши 0,746. Ціл ко ви ту при дат ність да них для про ве ден ня фак тор но го ана лі зу 
під твер ди ло сут тє во мен ше за 0,05 зна чен ня p+рів ня кри те рію ба га то ви мір ної 
нор маль нос ті для роз по ді лу змін них (кри те рію сфе рич нос ті Бар ле та), що не пе ре ви -
щи ло рі вень 0,000. Ви до бу ван ням фак то рів ме то дом ана лі зу го лов них ком по нен тів
та обер тан ням їх ме то дом Va ri max with Ka i ser Nor ma li za ti on от ри ма но ре зуль тат, що
за га лом від по ві дає вка за ній ви ще ме ті (див. табл. 2–3). 

Таб ли ця 2
Су мар на дис пер сія, по яс ню ва на фак то ра ми

Таб ли ця 3
Мат ри ця фак то рів піс ля обер тан ня

*Ана ліз N=1785. 
**Обер тан ня здій сне не за 3 іте ра ції. 
***Тут і ниж че в таб ли ці жир ним шриф том ви ді ле но фак тор ні на ван та жен ня, що пе ре ви -

щу ють рі вень 0,4. 
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Ви ок рем ле но та під да но обер тан ню два фак то ри із влас ни ми зна чен ня ми, що 
пе ре ви щу ють оди ни цю. По яс не на ни ми су куп на дис пер сія (ва рі а ція ви хід них змін -
них) сут тє во пе ре ви щує 50%+й рі вень. Ці лес пря мо ва не ви ок рем лен ня та обер тан ня
біль шої кіль кос ті фак то рів не да ло ре зуль та тів, що більш прий нят ні за кри те рі єм
струк тур ної ви раз нос ті. От же да лі вар то ана лі зу ва ти 2+фак тор ну мо дель, у якій 
кон цепт ле гі тим нос ті роз кла да єть ся на два не за леж ні (тоб то ор то го наль ні, не ко ре -
лю ю чі між со бою) ком по нен ти2. За при пу щен ням, ці два ла тен тні фак то ри є чин ни -
ка ми ви бо ру рес пон ден та ми пев них ва рі ан тів у ме жах шкал вось ми без по се ред ньо
ви мі ря них змін них. Зміс то ва від мін ність між фак то ра ми про я ви ла ся че рез за фік со -
ва ні у мат ри ці мі ри їх зв’яз ків із без по се ред ньо спос те ре же ни ми по каз ни ка ми 
ом ні бу са (див. табл. 3). Пер ший фак тор силь но ско ре льо ва ний із ви хід ни ми змін ни -
ми, що є по каз ни ка ми ста ну со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на ве ли кі
під при ємс тва та зем лю. На то мість дру гий фак тор ви різ ня єть ся  силь ни ми ко ре ля ці -
я ми із змін ни ми, що є по каз ни ка ми ста ну со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної 
влас нос ті на ма лі під при ємс тва. По каз ник став лен ня до іс ну ван ня ве ли ких при ват -
них під при ємств дос тат ньо силь но ско ре льо ва ний од но час но з обо ма фак то ра ми. 
З ог ля ду на зміс то ві особ ли вос ті струк ту ри пер шо го фак то ра, йо го сенс мож на 
сха рак те ри зу ва ти ви ра зом “ле гі тим ність при ват ної влас нос ті на ве ли кі під при ємс -
тва та зем лю”. Ана ло гіч но дру гий фак тор мож на виз на чи ти як “ле гі тим ність 
при ват ної влас нос ті  на ма лі під при ємс тва”. Є під ста ви при пус ти ти, що со ці аль на 
ле гі тим ність при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва в Ук ра ї ні струк ту ра лі зо -
ва на на два (від по від ні сен су фак то рів) склад ни ки. Ці лес пря мо ва не ви ок рем лен ня
та обер тан ня біль шої кіль кос ті фак то рів не да ло прий нят ні ших у кон цеп ту аль но му
пла ні ре зуль та тів. 

Ха рак тер ко ре ля цій них зв’яз ків фак то рів із пер вин ни ми змін ни ми мож на 
ін тер пре ту ва ти з ура ху ван ням від сот ко вих роз по ді лів від по ві дей рес пон ден тів за
пер вин ни ми по каз ни ка ми (див. табл. 1) або на під ста ві зна чень се ред ніх пер вин них
по каз ни ків (див. табл. 3). В ос тан ньо му ви пад ку слід ма ти на ува зі те, що зна чен ня
се ред ньої у ме жах ви бір ки є ін ди ка то ром пе ре ва жан ня ок ре мої по зи ції ле гі ти ма -
ції/де ле гі ти ма ції: як що во но мен ше за 3,0 – пе ре ва гу має де ле гі ти му ю ча по зи ція, 
як що біль ше – пе ре ва жає ле гі ти му ю ча по зи ція. Пер ший фак тор силь но ко ре лює із
змін ни ми, що з ог ля ду на зна чен ня се ред ньої (<3,0) фік су ють пе ре ва жан ня у ме жах
ви бір ки по зи ції де ле гі ти ма ції. Дру гий фак тор, на то мість, ха рак тер ний силь ни ми 
ко ре ля цій ни ми зв’яз ка ми із змін ни ми, що, згід но зі зна чен ням се ред ньої (>3,0), фік -
су ють пе ре ва жан ня у ме жах ви бір ки по зи ції ле ґі ти ма ції. По каз ник став лен ня до 
іс ну ван ня ве ли ких при ват них під при ємств із зна чен ням се ред ньої приб лиз но 2,9
дос тат ньо силь но ско ре льо ва ний од но час но з обо ма фак то ра ми. Мож на при пус ти ти,
що в ме жах пер шо го фак то ра рес пон ден ти біль шою мі рою зо рі єн то ва ні до де ле гі ти -
ма ції, а в ме жах дру го го фак то ра – до ле гі ти ма ції. 

У по пе ред ній стат ті бу ло ство ре но ран го ву змін ну рів нів ади тив но го ін дек су за -
галь ної со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва [3].

2 Уточнення інтерпретації результатів 2+факторного аналізу здійснено під контролем А. Горбачика.
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Мож ли ве та кож ство рен ня по діб них ран го вих фак тор них змін них. При цьо му 
до реч не з’ясу ван ня мі ри їх спів від не се нос ті із заз на че ною ран го вою змін ною ади тив -
но го ін дек су (див. табл. 4). 

Таб ли ця 4
Крос та бу ля ція ран го вої змін ної ади тив но го ін дек су за галь ної со ці аль ної ле гі -

тим нос ті при ват ної влас нос ті та ран го вих фак тор них змін них, %

*Ран го ві змін ні ство ре ні шля хом ран го во го пе рет во рен ня фак тор них зна чень у дро бо ві
ран ги про цен ти лів у від сот ках. Рес пон ден ти від сор то ва ні у спад но му по ряд ку та роз би ті на 4
гру пи від сот ко вих про цен ти лів із приб лиз но рів ною час то тою. Кож но му рес пон ден то ві прис -
во є но зна чен ня про цен тиль ної гру пи, до якої він на ле жить (Прог рам ний па кет SPSS: про це -
ду ра Rank Ca ses, оп ції Frac ti o nal rank as %, Nti les:4). 

Ви щі рів ні за галь ної со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті знач ною 
мі рою “спів від не се ні” із “більш силь ни ми” ран га ми сво їх кон цеп ту аль них склад ни -
ків+ фак то рів, то ді як ниж чі рів ні – від по від но із “більш слаб ки ми”. Тоб то йдеть ся
про те, що від сот ки рес пон ден тів із збі гом заз на че них рів нів та ран гів є ду же 
знач ни ми (у табл. 4 во ни ви ді ле ні жир ним шриф том)3. От же, за галь на со ці аль на ле -
гі тим ність при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва, що змо де льо ва на ади тив -
ним ін дек сом, зміс тов но і кон цеп ту аль но “су міс на” із сво ї ми склад ни ка ми, 
що змо де льо ва ні в ін ший спо сіб, – фак то ра ми. Та ке сво го ро ду “вза є мо тес ту ван ня”
свід чить на ко ристь ва лід нос ті ство ре них вто рин них по каз ни ків. 

Да лі до реч но по рів ня ти фак тор ні зна чен ня, а та кож се ред ні зна чен ня та зна чен -
ня рів нів ади тив но го ін дек су (про по бу до ву да но го ін дек су йшло ся у по пе ред ній
стат ті [3]) у ме жах різ них груп, що на них кла си фі ко ва ні опи та ні за кри те рі єм пе ре -
ва жан ня пев ної ва лен тнос ті сво їх ле гі ти му ю чих по зи цій. 

3 Ре зуль та ти зас то су ван ня тес ту χ2 зас від чи ли на яв ність зв’яз ків між змін ною рів нів ади тив но го ін дек су,
з од но го бо ку, та ран го ви ми змін ни ми фак то рів 1 та 2 – з ін шо го. В усіх заз на че них ви пад ках от ри ма ні від -
нос но ве ли кі зна чен ня кри те рію χ2 за ста тис тич ної зна чу щос ті на рів ні p<0,001. Ці зв’яз ки є дос тат ньо
силь ни ми: зна чен ня ко е фі ці єн та r Пір со на у ви пад ку фак то ра 1 сяг ну ло 0,732, а у ви пад ку фак то ра 
2 – 0,609 за ста тис тич ної зна чу щос ті на рів ні p<0,001. 
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Для кла си фі ка ції рес пон ден тів за ле гі ти ма цій ни ми та де ле гі ти ма цій ни ми ати тю -
да ми, що за фік со ва ні згід но зі шка ла ми ви хід них змін них, зас то со ва но клас тер ний
ана ліз. З ог ля ду на від нос но знач ну кіль кість об’єк тів спос те ре жен ня (N=1800) та
стан дар ти зо ва ні по ряд ко ві шка ли змін них, що вмож лив лю ють ко рек тне усе ред нен -
ня зна чень, ви ко рис та но ме тод швид ко го клас тер но го ана лі зу (ме тод К+се ред ніх).
Клас те ри за ція здій сню ва лась у прос то рі ви хід них змін них та в опи са но му ви ще 
2+фак тор но му прос то рі. По рів нян ня ре зуль та тів ви я ви ло, що за мож ли віс тю ін тер -
пре та ції та кіль кіс но го на пов нен ня оп ти маль ни ми є 4+клас тер ні гру пу ван ня. Обид -
ві су куп нос ті із чо ти рьох клас те рів за га лом то тож ні за зміс том. Від мін нос ті між ни -
ми по ля га ють у на пов не нос ті та по ряд ку ну ме ра ції  клас те рів. Крос+ та бу ля ція по ка -
за ла, що то тож ні за зміс том клас те ри обох гру пу вань кіль кіс но збі га ють ся у ме жах
від 75% до 100%. Для по даль шо го ана лі зу об ра но 4+клас тер не гру пу ван ня, от ри ма не
у ре зуль та ті клас те ри за ції ви хід них змін них. При ін тер пре та ції клас те рів для біль -
шої на оч нос ті до реч но ско рис та ти ся не таб ли цею клас тер них цен трів ос та точ но го 
рі шен ня, а таб ли ця ми їх крос+ та бу ля ції із без по се ред ньо ви мі ря ни ми змін ни ми та
ство ре ни ми вто рин ни ми (фак тор ни ми та ін дек сом) змін ни ми (див. табл. 5–7). 

Таб ли ця 5
КросQ та бу ля ція клас те рів та змін них, що ми їх без по се ред ньо спос те рі га є мо, %* 

* Тут і ниж че в таб ли ці жир ним шриф том ви ді ле но най біль ший від со ток у ме жах ок ре мо -
го роз по ді лу. 
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Таб ли ця 6
КросQ та бу ля ція клас те рів та змін них ади тив но го ін дек су ле гі тим нос ті, M, %*

Таб ли ця 7
КросQ та бу ля ція клас те рів та фак тор них змін них, M, %

*Ран го ві змін ні ство ре ні шля хом ран го во го пе рет во рен ня фак тор них зна чень у дроб ні ран -
ги про цен ти лів у від сот ках. Рес пон ден ти від сор то ва ні у спад но му по ряд ку та роз би ті на 4 гру -
пи від сот ко вих про цен ти лів із приб лиз но рів ною час то тою. Кож но му рес пон ден то ві прис во є -
но зна чен ня про цен тиль ної гру пи, до якої він на ле жить (Прог рам ний па кет SPSS: про це ду+ ра
Rank Ca ses, оп ції Frac ti o nal rank as %, Nti les:4).

4 Ре зуль та ти зас то су ван ня тес ту χ2 зас від чи ли на яв ність зв’яз ків між змін ною клас тер но го гру пу ван ня з
од но го бо ку та змін них, що ми їх без по се ред ньо спос те рі га є мо (табл. 4), змін ною “Рів ні ади тив но го ін дек -
су ле гі тим нос ті” (табл. 5), ран го ви ми змін ни ми фак то рів 1 та 2 (табл. 6) – з ін шо го. В усіх заз на че них ви -
пад ках от ри ма ні від нос но ве ли кі зна чен ня кри те рію χ2 за ста тис тич ної зна чу щос ті на рів ні p<0,001. 
На то мість ре зуль та ти зас то су ван ня од но фак тор но го дис пер сій но го ана лі зу по ка за ли на яв ність ва рі а ції та
ста тис тич ну зна чу щість на рів ні p<0,001 від мін нос тей:
1) се ред ніх зна чень ади тив но го ін дек су со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті у ме жах гра да цій
змін ної клас тер но го гру пу ван ня (табл. 5); 
2) се ред ніх зна чень фак то рів 1 і 2 (табл. 6) у ме жах клас те рів. 
Заз на че на ви ще ста тис тич на зна чу щість бу ла під твер дже на ре зуль та та ми зас то су ван ня ме то дів мно жин -
них по рів нянь, що не при пус ка ють рів нос ті дис пер сій мет рич ної змін ної (SPSS: Equ al Va ri an ces Not As su -
med – Tam ha ne's T2, Dun nett’s T3, Ga mes+ Ho well, Dun nett’s C). 
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Пе ре ду сім не об хід но від зна чи ти дос тат ньо силь ні ста тис тич ні звяз ки між пер -
вин ни ми та вто рин ни ми по каз ни ка ми со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті4. 

Рес пон ден ти кож но го з чо ти рьох клас те рів ду же ви раз но ви різ ня ють ся на за -
галь но му тлі за по зи ці ю ван ням у ме жах шкал ви хід них та вто рин них змін них. 
Най чи сель ні ший пер ший клас тер (33,0% за галь ної ви бір ки) ха рак те ри зу єть ся: 
1) на сам пе ред, пе ре ва жан ням від сот ків по зи цій не виз на че нос ті у ме жах шкал се ми
ви хід них змін них; 2) уза галь не ною (шля хом усе ред нен ня зна чень ін дек су) по зи ці єю
не виз на че нос ті; 3) “силь ною” та “знач но силь ною” ле гі тим ніс тю при ват ної влас нос -
ті на ве ли кі під при ємс тва та зем лю, а та кож зде біль ше “слаб кіс тю” ле гі тим нос ті 
при ват ної влас нос ті на ма лі під при ємс тва (при цьо му схиль ність до від по від ної 
ле гі ти ма ції, по рів ня но із схиль ніс тю до від по від ної де ле гі ти ма ції, де що більш по ши -
ре на в ме жах да но го клас те ра). Зміст на лаш то ва нос ті рес пон ден тів клас те ра 1 сто -
сов но при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва мож на уза галь ни ти ви ра зом 
“Ті, що не виз на чи ли ся”. 

Дру гий клас тер (19,2% за галь ної ви бір ки) ви різ ня єть ся: 1) од ноз нач ним пе ре ва -
жан ням від сот ків по зи цій ле гі ти ма ції у ме жах шкал усіх вось ми ви хід них змін них; 
2) більш ніж по мір ко ва ною мі рою ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на за со би ви роб -
ниц тва за га лом; 3) “силь ною” та “знач но силь ною” ле гі тим ніс тю при ват ної влас нос -
ті на ма лі і ве ли кі під при ємс тва та зем лю. Зміст на лаш то ва нос ті рес пон ден тів 
клас те ра 2 мож на од ноз нач но уза галь ни ти ви ра зом “Но сії ле гі тим нос ті”. 

Тре тьо му клас те ру (26,1% за галь ної ви бір ки) на то мість влас ти ві ан та го ніс тич ні
ри си: 1) аб со лют не пе ре ва жан ня від сот ків по зи цій де ле гі ти ма ції у ме жах шкал всіх
ви хід них змін них; 2) мак си маль на мі ра не ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на 
чин ни ки ви роб ниц тва за га лом; 3) “від сут ність” та “слаб кість” при ват ної влас нос ті на
ма лі і ве ли кі під при ємс тва та зем лю. Зміст на лаш то ва нос ті рес пон ден тів клас те ра 
3 мож на од ноз нач но уза галь ни ти ви ра зом “Но сії не ле гі тим нос ті”. 

Чет вер тий клас тер (20,9% за галь ної ви бір ки) від різ ня єть ся: 1) пе ре ва жан ням 
від сот ків по зи цій ле гі ти ма ції при ват ної влас нос ті на ма лі під при ємс тва та від сот ків
по зи цій де ле гі ти ма ції при ват ної влас нос ті на ве ли кі під при ємс тва та зем лю; 
2) по мір ко ва ною мі рою не ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц -
тва за га лом; 3) “від сут ніс тю” та “слаб кіс тю” ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на 
ве ли кі під при ємс тва та зем лю за од но час ної “силь но” та “знач но силь но” ви ра же ної
ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на ма лі під при ємс тва. Тут до реч но го во ри ти про
ду же ви раз не (у від сот ко вих зна чен нях табл. 6–8) сво го ро ду “роз щеп лен ня” за галь -
ної на лаш то ва нос ті рес пон ден тів клас те ра 4 сто сов но при ват ної влас нос ті. Зміст 

Дос тат ньо силь ни ми є зв’яз ки клас тер ної змін ної та: 
1) без по се ред ньо ви мі ря них змін них (табл. 4): на рів ні ста тис тич ної зна чи мос ті p<0,001 зна чен ня ко е фі ці -
єн та V (ко е фі ці єн та спря же нос ті Кра ме ра) ва рі ю ють ся в ме жах від 0,491 до 0,629, ко е фі ці єн та C (ко е фі ці -
єн та спря же нос ті Пір со на) – від 0,570 до 0,664; 
2) змін ної рів нів ади тив но го ін дек су (табл. 5): V=0,647, C=746 на рів ні ста тис тич ної зна чу щос ті p<0,001. 
3) се ред ньої ади тив но го ін дек су (табл. 5): η=0,907 та η2=0,822; 
4) се ред ніх фак тор них змін них (табл. 6): зна чен ня ко е фі ці єн тів η ся га ють 0,864 та 0, 840, η2 – від по від но
0,747 та 0, 705; 
5) ран го вих фак тор них змін них (табл. 6): зна чен ня η ся га ють 0,861 та 0,850, η2 – від по від но 0,741 та 0,722. 



ці єї на лаш то ва нос ті мож на уза галь ни ти ви ра зом “Но сії час тко вої ле гі тим нос ті/не -
ле гі тим нос ті”. У да но му ви пад ку ма є мо оче вид не ем пі рич не під твер джен ня 
слуш нос ті зроб ле но го ви ще за ре зуль та та ми фак тор но го ана лі зу при пу щен ня що до
струк ту ро ва нос ті со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на два не за леж ні
склад ни ки: ле гі тим ність при ват ної влас нос ті на ма лі під при ємс тва та ле гі тим ність
при ват ної влас нос ті на ве ли кі під при ємс тва та зем лю. 

Зас то су ван ня ме то дів ба га то ви мір ної ста тис ти ки да ло змо гу виз на чи ти струк ту -
ру со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва, кла си фі ку -
ва ти рес пон ден тів за мі рою ви я ву їх ле гі ти ма цій них та де ле гі ти ма цій них по зи цій.
Ство ре но і про тес то ва но ком плект вто рин них по каз ни ків со ці аль ної ле гі тим нос ті
при ват ної влас нос ті. Да лі цей ком плект бу де ви ко рис та но у хо ді ве ри фі ка ції го лов -
них гі по тез дос лід жен ня: йо го пе ре ду сім слід зас то су ва ти для з’ясу ван ня чин ни ків
від по від ної ле гі ти ма ції/де ле гі ти ма ції при ват ної влас нос ті. Са ме це й ста но вить 
пер спек ти ви по даль ших роз ві док у да но му нап ря мі. 
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