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СОЦІАЛЬНОIСТРУКТУРНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ 
НОСІЇВ ЛЕГІТИМНОСТІ І НЕЛЕГІТИМНОСТІ

ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Abstract. The article presents the results of an attempt to carry out the empiric analysis of a
socio!structural localization of carriers of a social legitimacy of the private proper-
ty in the means of production in the contemporary Ukrainian society. The statisti-
cally significant connections of the inclination of respondents to legitimate or 
delegitimate the private property with their positioning in the limits of the eco-
nomic, demographic, and regional dimensions of a social structure are revealed.

Од ним із нас лід ків ре ін сти ту ці о на лі за ції при ват ної влас нос ті в Ук ра ї ні ста ла кар -
ди наль на ди фе рен ці а ція її со ці аль но! е ко но міч но го се ре до ви ща. Ця ди фе рен ці а ція
знай шла свій ви яв пе ре ду сім у со ці аль ній стра ти фі ка ції су час но го ук ра їн сько го сус -
пільс тва за кри те рі єм якос ті жит тя. Від так з’яви ли ся по тен цій ні пе ре ду мо ви 
со ці аль ної по ля ри за ції, нап ру же нос ті та кон флік тнос ті. З ог ля ду на ці ри зи ки 
со ці аль ної дес та бі лі за ції, ак ту аль ною за галь но со ці аль ною проб ле мою слід вва жа ти
со ці аль ну ле гі ти ма цію при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва, тоб то фор му -
ван ня її ле гі тим нос ті за умов да ле ко не од ноз нач них со ці аль но!с трук тур них нас лід ків
при ват нов лас ниць ких від но син. Ад же ле гі тим ність при ват ної влас нос ті – сво го ро ду
од на із со ці аль них за по рук її не до тор ка нос ті та гро ма дян ської зла го ди в сус пільс тві.

На під ста ві ана лі зу ос тан ніх дос лід жень да ної со ці аль но! проб лем ної си ту а ції 
бу ло виз на че но ак ту аль ну на у ко ву проб ле му – су пе реч ність 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 низ ки зав дань, що їх ре -
а лі за ція спри я ла б розв’язан ню ці єї на у ко вої проб ле ми, бу ло пе ред ба че но дос лід жен ня
со ці аль но!с трук тур них особ ли вос тей ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті як чин ни ка 
со ці є таль ної ін тег ра ції [1, с. 130]. То му зав дан ня ці єї стат ті ста но вить спро ба екс пло ра -
тор но го ем пі рич но го ана лі зу со ці аль но!с трук тур ної ло ка лі за ції но сі їв ле гі тим нос ті
при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва в су час но му ук ра їн сько му сус пільс тві*.
* У статті оприлюднюються результати первинного аналізу масиву соціологічних даних загальнонаціонального репре-
зентативного омнібуса “Громадська думка в Україні – 2006”, проведеного методом роздаткового анкетування Інститу-
том соціології НАН України у квітні–травні 2006 р. (координатор проекту – О. Стегній). Вибірка N=1800 пропорційно
репрезентує доросле (віком понад 18 років) населення 24 областей України, АР Крим та м. Києва. При опрацюванні 
використано можливості програмних пакетів ОСА для Windows та SPSS v. 13.0. 
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Зна ряддями цьо го ана лі зу вис ту па ти муть:
1) по каз ни ки до хо ду, вер баль ної са мо о цін ки ма те рі аль но го ста но ви ща, ос нов но -

го за нят тя, ві ку, ре гі о ну, що від би ва ють пев ною мі рою ло ка лі за цію рес пон ден тів у
ме жах від по від но до еко но міч но го, де мог ра фіч но го, ре гі о наль но го ви мі рів со ці аль -
ної струк ту ри су час но го ук ра їн сько го сус пільс тва; 

2) ади тив ний ін декс со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на чин ни ки 
ви роб ниц тва та кла си фі ка ція (клас те ри) рес пон ден тів за від по від ни ми ле гі ти ма цій -
ни ми та де ле гі ти ма цій ни ми ати тю да ми. (Те о ре тич не та ме то до ло гіч не обг рун ту ван -
ня, ем пі рич ну та опе ра ці о наль ну ін тер пре та цію, по бу до ву і тес ту ван ня, виз на чен ня
кри те рі їв тлу ма чен ня зна чень, ста тис тич ну оцін ку зна чу щос ті вза є мозв’яз ків да них
по каз ни ків здій сне но у по пе ред ніх стат тях [2], [3] та [4].)

Тут вар то заз на чи ти, що зна чен ня усе ред не но го ади тив но го ін дек су ле гі тим нос -
ті І ва рі ю ються у ме жах від 1 до 5. За умо ви, що 1 [ І < 2, на яв ний низь кий рі вень 
со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті. При 2 [ І < 3 є під ста ви кон ста ту ва ти
зни же ний рі вень від по від ної ле гі тим нос ті. Ко ли І = 3, мож на вес ти мо ву про се ред -
ній рі вень ле гі тим нос ті. У ви пад ку, ко ли 3 [ І < 4, на яв ний під ви ще ний рі вень 
ле гі тим нос ті. А при 4 < І [ 5 слід кон ста ту ва ти ви со кий рі вень ле гі тим нос ті. 

Нап рик лад, ва рі а ція зна чень усе ред не но го ади тив но го ін дек су ле гі тим нос ті за
по зи ці я ми (клас те ра ми) кла си фі ка цій ної (клас тер ної) змін ної має та кий виг ляд: 

– клас тер 1 “Ті, що не виз на чи ли ся” (33,0% за галь ної ви бір ки): І = 3,01; 
– клас тер 2 “Но сії ле гі тим нос ті” (19,2% за галь ної ви бір ки): І = 4,06; 
– клас тер 3 “Но сії не ле гі тим нос ті” (26,1% за галь ної ви бір ки): І = 1,56; 
– клас тер 4 “Но сії час тко вої ле гі тим нос ті/не ле гі тим нос ті” (20,9% за галь ної 

ви бір ки): І = 2,67.
От же, слід про а на лі зу ва ти ймо вір ні зв’яз ки обох по каз ни ків ста ну ле гі тим нос -

ті/не ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва із різ ни ми ви да ми
ло ка лі за ції рес пон ден тів у ме жах со ці аль ної струк ту ри ук ра їн сько го сус пільс тва, 
що тран сфор му єть ся. Вар то ви хо ди ти з то го, що еко но міч на, де мог ра фіч на, ос віт ня
та ре гі о наль на ло ка лі за ція рес пон ден тів опо се ред ко ва но від би ває спе ци фі ку ре аль -
них умов жит тє ді яль нос ті від по від них со ці аль них ка те го рій та спіль нот. За леж но
від міс ця ці єї ло ка лі за ції лю ди ма ють дос туп до пев ної час тки цін них де фі цит них 
ре сур сів, во ло ді ють пев ною час ткою со ці аль но го ка пі та лу. Від так їм влас ти ве влас не
ба чен ня міс ця та ро лі при ват ної влас нос ті у жит ті сус пільс тва. Ад же са ме при ват на
влас ність на чин ни ки ви роб ниц тва є го лов ним під грун тям на яв но го прий нят но -
го/неп рий нят но го для них со ці аль но го роз по ді лу заз на че них цін них ре сур сів. 
Як нас лі док, у лю дей мо жуть пе ре ва жа ти по зи тив ні/не га тив ні оцін ки ро лі при ват -
ної влас нос ті у кон сти ту ю ван ні со ці аль но го по ряд ку. Сво єю чер гою, ця на лаш то ва -
ність мо же від би ти ся на їх схиль нос ті ле гі ти му ва ти/де ле гі ти му ва ти при ват ну 
влас ність на чин ни ки ви роб ниц тва. 

Пе ре ду сім вар то звер ну ти ува гу на за леж ність від по від ної ле гі ти ма ції/де ле гі ти -
ма ції від со ці аль но! е ко но міч но го роз ша ру ван ня сус пільс тва (див. табл. 1 та 2).

Між со ці аль но! е ко но міч ни ми по каз ни ка ми та ін дек сом ле гі тим нос ті/не ле гі тим -
нос ті іс нує пря мий зв’язок: їх зрос тан ня або спа дан ня вза є мо пов’яза не. При чо му 



ва рі а ція зна чень ін дек су на яв на у ме жах, що їх мож на ін тер пре ту ва ти як по мір ко ва -
ну мі ру не ле гі тим нос ті та по мір ко ва ну мі ру ле гі тим нос ті. 
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Таб ли ця 1
За леж ність се ред ніх зна чень ади тив но го ін дек су ле гі тим нос ті 

при ват ної влас нос ті від со ці аль ноI е ко но міч них по каз ни ків, М, %

Таб ли ця 2
Се ред ні та від сот ко ві зна чен ня со ці аль ноI е ко но міч них по каз ни ків 

у ме жах клас те рів, М, % 
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Зас лу го вує на ува гу й час тко вий збіг сво є рід них “рей тин гів” клас те рів за ве ли -
чи ною зна чень ади тив но го ін дек су ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті, з од но го бо ку
(див. ви ще), та за ве ли чи ною зна чень со ці аль но! е ко но міч них по каз ни ків у їх  ме жах
– з ін шо го (див. табл. 2). В обох ви пад ках для клас те ра 2 “Но сії ле гі тим нос ті” ха рак -
тер ні най ви щі зна чен ня се ред ніх, а для клас те ра 3 “Но сії не ле гі тим нос ті” – най ниж -
чі. Ін ши ми сло ва ми, най ви ща мі ра ле гі ти ма ції пов’яза на з най ви щи ми зна чен ня ми
со ці аль но! е ко но міч них змін них і нав па ки. 

Стан не ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті, ґрун то ва ний на еко но міч ній по ля ри за -
ції, є по тен цій ним чин ни ком де зор га ні за ції еко но мі ки та со ці аль ної дес та бі лі за ції
сус пільс тва. Він мо же зу мо ви ти праг нен ня ма ло за без пе че них (не і му щих) до ком -
пен су ван ня або ре а лі за ції сво їх со ці аль но! е ко но міч них ін те ре сів че рез: 1) кри мі -
наль ні зло чи ни про ти при ват ної влас нос ті; 2) під трим ку по лі тич них сил, що вис ту -
па ють за при зу пи нен ня при ва ти за ції, реп ри ва ти за цію або й біль ше – на ці о на лі за цію
при ва ти зо ва ної влас нос ті; 3) по лі тич ну ак тив ність, спря мо ва ну на час тко вий/пов -
ний де мон таж інс ти ту ці о наль них під ва лин при ват нов лас ниць ких від но син. На то -
мість влас ни ки для за по бі ган ня по діб ним ре аль ним та по тен цій ним заг ро зам сво їм
ін те ре сам вже вда ють ся, нап рик лад, до: 1) при ва ти за ції у її ла тен тно му (ті ньо во му)
фор ма ті; 2) нес пла ти по дат ків (по де ку ди із ви ко рис тан ням ре жи му віль них еко но -
міч них зон), при хо ву ван ня та ви ка чу ван ня при бут ків в оф шор ні зо ни; 3) ло бі ю ван -
ня сво їх ін те ре сів шля хом ко руп цій них ді янь (ін ко ли на віть шля хом під ку пу ок ре -
мих фрак цій пар ла мен ту); 4) бе зог ляд но жор сто кої та без ком про міс ної бо роть би за
пред став ниць кі та пар ла мент ські ман да ти, за фор му ван ня під кон троль них міс це вих
са мов ряд них, ре гі о наль них влад них та на ці о наль них уря до вих струк тур, за по са ду
гла ви дер жа ви; 5) при на гід но го зас то су ван ня без від мов ної та пе ре ві ре ної ча сом
“зброї” – ін фор ма цій но! пси хо ло гіч но го сти му лю ван ня мов них, ет ніч них, кон фе сій -
них, ре гі о наль них, со ці аль но! е ко но міч них, со ці о куль тур них, ци ві лі за цій них, во єн -
но! іс то рич них та ге о по лі тич них фо бій. 

Вод но час ді є вим чин ни ком га ран ту ван ня не до тор кан нос ті при ват ної влас нос ті,
по ряд із пра вом, си ло ви ми ре сур са ми та вла дою, мог ла б ста ти її со ці аль но! е ко но -
міч на ефек тив ність у мас шта бах усьо го сус пільс тва. Це най біль шою мі рою спри я ло
б фор му ван ню пе ре ко на нос ті гро мад ськос ті або, що най мен ше, біль шої її час ти ни у
не об хід нос ті на яв нос ті при ват них влас ни ків чин ни ків ви роб ниц тва, у со ці аль ній
вип рав да нос ті їх  ви нят ко во го ста ту су та на яв нос ті в них стат ку. Для цьо го влас ни -
кам пот ріб но ли ше від по ві да ти пов сяк ден ним уяв лен ням пе ре січ них гро ма дян про
со ці аль ну спра вед ли вість. Нап рик лад, ста ра ти ся “від да ва ти Бо гу – Бо гов е, ке са рю –
ке са ре ве, слю са рю – слю са ре ве”*. Тоб то бу ти в зла го ді з тра ди цій ною мо рал лю (що
має в на шо му сус пільс тві певне хрис ти ян ське під ґрун тя) та дер жа вою (зок ре ма, 
з її ін те ре са ми та ви мо га ми фіс каль них ор га нів), не ви хо ди ти ду же да ле ко з фор ма ту

*Нор ма Но во го За по ві ту, що тран сфор му ва ла ся у на род ну при каз ку. З!по між ін ших при ка зок, що від би -
ва ють зміст не о фі цій них кон вен цій них за сад ді ло во го спі віс ну ван ня у на шо му сус пільс тві, ус пад ко ва них
із ча сів “піз ньо го зас тою”, мож на на вес ти та кі: “сам жи ви і дай [мож ли вість] жи ти ін шим”, “ок рім таб ли -
ці мно жен ня, слід зна ти та кож таб ли цю ді лен ня” і т.п. Ціл ком імо вір но, що пе ре січ ні лю ди оці ню ють су -
час них при ват них влас ни ків крізь приз му са ме цих не фор маль них норм. 



ек ві ва лен тно го об мі ну при вза є мо дії із най ма ни ми пра ців ни ка ми та ін ши ми 
еко но міч ни ми кон тра ген та ми. 

Ін ші ви ди со ці аль ної не од но рід нос ті сус пільс тва теж мо жуть уск лад ню ва ти
мож ли вос ті цін ніс но го, со ці аль но го кон сен су су з при во ду при ват ної влас нос ті,
спри я ти де фі ци ту її ле гі тим нос ті. Тут да єть ся взна ки на віть роз ша ру ван ня лю дей за
оз на ка ми їх ньо го ос нов но го за нят тя (див. табл. 3). 

Таб ли ця 3
Зв’язок по каз ни ків ста ну ле гі тим нос ті/не ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті 

та по каз ни ка ос нов но го за нят тя опи та них, М, % 

На схиль нос ті опи та них ле гі ти му ва ти/де ле гі ти му ва ти при ват ну влас ність від -
чут но поз на чив ся рід їх ньої ді яль нос ті (за нять). Імо вір но, со ці аль на ус піш ність під -
при єм ців, біз нес ме нів, фер ме рів та са мо зай ня тих, спо ді ван ня на пе ре ва ги про фе сій -
ної ос ві ти її здо бу ва чів, від нос не бла го по луч чя до мо гос по да рів та пра ців ни ків – ри -
си, які зде біль шого ха рак тер ні для но сі їв ле гі тим нос ті, то ді як со ці аль на без пер спек -
тив ність пе ре бу ван ня на пен сії та без ро біт тя – для но сі їв не ле гі тим нос ті. 

За ста тис тич но зна чи ми ми від мін нос тя ми від сот ків ви бо ру ок ре мих аль тер на тив
у ме жах шкал по каз ни ків ос нов но го за нят тя та ста ту су зай ня тос ті прос те жу ють ся й
від мін нос ті клас те рів. Зок ре ма, близь ко по ло ви ни но сі їв пов ної (клас тер 2) та об ме -
же ної (клас тер 4) ле гі тим нос ті ста нов лять най ма ні пра ців ни ки, на то мість се ред 
но сі їв пов ної не ле гі тим нос ті (клас тер 3) од ноз нач ну біль шість ста нов лять пен сі о не -
ри та осо би, що не пра цю ють. То му, ймо вір но, для со ці аль ної ле гі ти ма ції при ват ної
влас нос ті зов сім не обов’яз ко во її ді ли ти між усі ма гро ма дя на ми по рів ну або ціл ком
пе ре да ва ти дер жа ві. По за як у да но му ви пад ку “ан та го ніз му між пра цею і ка пі та лом”
не спос те ре же но, ціл ком дос тат нім чин ни ком заз на че ної ле гі ти ма ції мог ло б ста ти
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сут тє ве зни жен ня на яв но го рів ня без ро біт тя пра цез дат них од но часно із під ви щен ням
со ці аль но го за хис ту неп ра цез дат них. Утім, ві ко ва струк ту ра клас те рів по ка зує, що
проб ле ма со ці аль ної ле гі ти ма ції при ват ної влас нос ті на йі мо вір ні ше не за ба ром
розв’яжеть ся са ма по со бі, бі о ло гіч ним шля хом – че рез не ми ну чий при род ній від хід
із жит тя близь ко по ло ви ни но сі їв не ле гі тим нос ті по хи ло го ві ку з ог ля ду на не дос тат -
ньо спри ят ли ві для їх  пов но цін но го жит тя со ці аль но! е ко но міч ні умо ви (див. табл. 4).

Таб ли ця 4
Зв’язок по каз ни ків ста ну ле гі тим нос ті/не ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті 

та по каз ни ка ві ку, М, %

Мож ли ва за га лом тра ди цій на ін тер пре та ція тен ден ції зни жен ня рів ня ле гі ти ма -
ції при ват ної влас нос ті мі рою зрос тан ня зна чень ві ку рес пон ден тів. Мак ро! та 
мік ро е ко но міч на со ці а лі за ція лю дей стар шо го ві ку від бу ва ла ся за умов ко ман дно! -
ад мі ніс тра тив ної еко но мі ки, аб со лют но го до мі ну ван ня дер жав ної (ко лек тив ної)
влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва та від по від ної ко му ніс тич ної іде о ло гії. То му 
во ни, зва жа ю чи на свої не ціл ком при дат ні за но вих умов жит тє вий дос від, на вич ки,
тех но ло гії, зв’яз ки та ін ші скла до ві де валь во ва но го со ці аль но го ка пі та лу, пе ре важ но
із від ра зою став лять ся до при ват ної влас нос ті на за со би ви роб ниц тва і не схиль ні ле -
гі ти мізу ва ти її. Ад же на сам пе ред при ват на влас ність (а не ін ші осо бис ті до сяг нен ня,
на леж ність до ко лиш ньої но мен кла ту ри то що) за раз заз ви чай виз на чає ста но ви ще
та мож ли вос ті лю ди ни в сус пільс тві. На то мість осо би мо лод ших ві ко вих ка те го рій
на бу ва ли свої мак ро! та мік ро е ко но міч ні пог ля ди (на ви чок жит тє ді яль нос ті) за
умов за не па ду ко ман дно! ад мі ніс тра тив ної сис те ми та фун кці о ну ван ня 
пе ре хід ної рин ко вої еко но мі ки, і то му їм у цьо му ж ви пад ку влас ти ва пе ре важ но 
по зи ція ле гі ти ма ції. 

Схиль ність рес пон ден тів до ле гі ти ма ції/де ле гі ти ма ції при ват ної влас нос ті 
пев ною мі рою пов’яза на із чин ни ком ос ві ти (див. табл. 5). 

У мі ру під ви щен ня рів ня ос ві ти (а від так – і рів ня со ці аль но го ка пі та лу, кон ку -
рен тос про мож нос ті та адап тив нос ті у мін ли во му рин ко во му со ці аль но! е ко но міч но -
му прос то рі) лю ди де да лі біль ше ви яв ля ють се бе як суб’єк ти ле гі ти ма ції при ват ної
влас нос ті як ат ри бу та рин ко вої еко но мі ки. І нав па ки – чим ниж чий рі вень ос ві ти й
більш зву же ні жит тє ві мож ли вос ті та пер спек ти ви за умов рин ко вої еко но мі ки (на
від мі ну від на ба га то більш ега лі тар но го ко лиш ньо го ра дян сько го сус пільс тва*), 
тим імо вір ні ша суб’єк тив на по зи ція де ле гі ти ма ції. 

* “Чим вища освіта, тим нижча зарплата” (слова персонажа одного з радянських фільмів). 
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Ле гі ти ма ція та де ле гі ти ма ція при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва пев -
ною мі рою зу мов ле на со ці аль но! ге ог ра фіч но (див. табл. 6). 

Таб ли ця 6
Зв’язок по каз ни ків ста ну ле гі тим нос ті/не ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті та

со ці аль ноI ре гі о наль но го по каз ни ка, М, %

* За хід – За кар пат ська, Львів ська, Іва но! Фран ків ська, Чер ні вець ка, Тер но піль ська, 
Во лин ська, Рів нен ська та Хмель ниць ка об лас ті; Центр – Він ниць ка, Жи то мир ська, Ки їв ська,
Чер ні гів ська, Чер кась ка, Пол тав ська і Кі ро вог рад ська об лас ті та м. Ки їв; Пів день – Одесь ка,
Ми ко ла їв ська і Хер сон ська об лас ті та АР Крим; Схід – Сум ська, Хар ків ська, Дніп ро пет ров -
ська, За по різь ка, До нець ка та Лу ган ська об лас ті. 

Жи те лі За хо ду Ук ра ї ни, що ви різ ня ють ся най ниж чи ми зна чен ня ми се ред ніх
гро шо вих по каз ни ків (зар пла ти (сти пен дії, пен сії), су куп но го до хо ду на од но го 
чле на сім’ї та пот ре би ро ди ни в гро шах у роз ра хун ку на од ну осо бу на мі сяць, щоб
жи ти, за їхніми влас ни ми уявлен ня ми, нор маль но) з!по між жи те лів усіх ре гі о нів,
най біль шою мі рою не схиль ні до де ле гі ти ма ції при ват ної влас нос ті. Це пев ною 
мі рою су пе ре чить тен ден ції, що бу ла кон ста то ва на за під сум ком ана лі зу табл. 1 і 2
(йшло ся про пря мий зв’язок між ва рі а ці я ми со ці аль но! е ко но міч них по каз ни ків, з
од но го бо ку, та по каз ни ків со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті – з ін шо го).
Мож ли ві три різ ні по яс нен ня цьо го мо мен ту. Пер ше: че рез іс то рич ні обс та ви ни на
За хо ді Ук ра ї ни рин ко ва еко но мі ка та при ват на влас ність пов но цін но фун кці о ну ва ли

Таб ли ця 5
Зв’язок по каз ни ків ста ну ле гі тим нос ті/не ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті 

та по каз ни ка ос ві ти, М, %
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до 1939 р., а на те ри то рі ях Цен тру, Схо ду та Пів дня – ли ше до 1917 р. Роз рив між по -
ко лін ням лю дей, що жи ли у ми ну ло му та жи вуть те пер за умов іс ну ван ня при ват ної
влас нос ті, у За хід но му ре гі о ні на ба га то мен ший, ніж у ме жах реш ти ре гі о нів. 
То му на За хо ді ле гі тим ність має пев ною мі рою за лиш ко вий (від до ра дян сько го 
пе рі о ду) ха рак тер. Дру ге по яс нен ня: пев ну роль у ви ник нен ні ці єї ре гі о наль ної 
від мін нос ті ві діг рав та кож со ці о бі о ло гічнй чин ник по лі тич ної при ро ди. По пу ля ція
но сі їв ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на те ри то рії Ук ра їн ської РСР між во єн но го
пе рі о ду (у на шо му ви пад ку – Цен траль ний, Пів ден ний та Схід ний ре гі о ни) у ХХ ст.
заз на ла не поп рав них втрат у хо ді ге но ци ду під час Го ло до мо ру 1932–1933 рр., 
а та кож ма со вих реп ре сій дру гої по ло ви ни 1930!х рр. Про те да на по пу ля ція у ме жах
на се лен ня за хід них те ри то рій Ук ра ї ни, що пе ре бу ва ли між Пер шою та Дру гою сві -
то ви ми вій на ми у скла ді схід но єв ро пей ських дер жав, та ких втрат не заз на ла і, рад -
ше, на віть при рос ла чи сель но. Тре тє по яс нен ня: да єть ся взна ки со ці о куль тур не тя -
жін ня За хід но го ре гі о ну Ук ра ї ни до за хід но єв ро пей ської ци ві лі за ції, що зу мов ле но
ге ог ра фіч ним чин ни ком. Ре гі о наль на струк ту ра клас те рів за га лом під твер джує все
ска за не ви ще з при во ду від по від них чин ни ків у кон тек сті ана лі зу зна чень ін дек су 
ле гі тим нос ті/не ле гі тим нос ті. Тим па че, що, поп ри ста тис тич но зна чи мі від мін нос ті
від сот ків у ме жах клас те рів, не о чі ку ва но ве ли ких дис про пор цій між ни ми, з од но го
бо ку, і від по від ни ми від сот ка ми у ме жах за галь ної ви бір ки – з ін шо го, не має. 

Під су мо ву ю чи, вар то заз на чи ти таке. Про а на лі зо ва ні зв’яз ки по каз ни ків ста ну
со ці аль ної ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті на чин ни ки ви роб ниц тва із по каз ни ка -
ми різ них ви дів ло ка лі за ції рес пон ден тів у ме жах со ці аль ної струк ту ри су час но го
ук ра їн сько го сус пільс тва є ста тис тич но зна чу щи ми*. Та ким чи ном, но сії со ці аль ної
ле гі тим нос ті та не ле гі тим нос ті при ват ної влас нос ті в су час но му ук ра їн сько му 
сус пільс тві справді ма ють пев ною мі рою від мін ні со ці аль но!с трук тур ні ло ка лі за ції в
еко но міч них, ві ко во му, ос віт ньо му та ре гі о наль но му ви мі рах. Про те вста нов ле ні 
ва рі а ції схиль нос ті до від по від ної ле гі ти ма ції або де ле гі ти ма ції ма ють не ос та точ -
ний, а, швид ше, гі по те тич ний ха рак тер. По! пер ше, по тен цій на нес та біль ність 
при хо ва на у на яв нос ті знач но го від сот ка рес пон ден тів із не виз на че ни ми по зи ці я ми
(клас тер 1). Від їх са мо виз на чен ня за ле жать пер спек ти ви со ці аль ної ле гі ти ма ції/де ле гі -
ти ма ції при ват ної влас нос ті. По! дру ге, от ри ма ні ре зуль та ти пот ре бу ють під твер джен ня

* 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 ною “Вер баль на оцін ка рес пон ден том ма те рі аль но го ста но ви ща сво єї сім’ї” (табл. 2),
по каз ни ком ос нов но го за нят тя опи та них (табл. 3), по каз ни ком ві ку рес пон ден тів (табл. 4), по каз ни ком
їх ньої ос ві ти (табл. 5) та со ці аль но! регі о наль ним (табл. 6) по каз ни ка ми – 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 та ких 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 со ці аль но! е ко но міч них по каз ни ків (табл. 1), по каз ни ка ос нов но го за нят тя опи та них (табл. 3), 
по каз ни ків ві ку (табл. 4), ос ві ти (табл. 5), со ці аль но! ре гі о наль но го по каз ни ка (табл. 6); 
2) се ред ніх зна чень со ці аль но! е ко но міч них по каз ни ків (табл. 2) у ме жах клас те рів. 
У пе ре важ ній біль шос ті ви пад ків 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).



або спрос ту ван ня шля хом зас то су ван ня ін ших ме то дів ста тис тич но го ана лі зу. По! тре тє,
у да ній стат ті роз гля дав ся вплив на про цес ле гі ти ма ції/де ле гі ти ма ції ли ше чин ни ків
со ці аль ної ста ти ки (струк ту ри) сус пільс тва. Імо вір но, що за умов тран сфор ма ції
сус пільс тва не менш ді є ви ми у да но му пла ні є та кож чин ни ки йо го со ці аль ної ди на -
мі ки (со ці аль ні прак ти ки, по ве дін ка) та куль ту ри (зок ре ма, со ці аль ні іде о ло гії). 
Від так не об хід но дос лі ди ти ймо вір ний вплив заз на че них чин ни ків. Це й ста но ви ти -
ме пер спек ти ви по даль ших роз ві док у да но му нап ря мі. 
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