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МАРКЕТИНГ В УКРА ЇН I

СЕРЕДНІЙ КЛАС В УКРАЇНІ:
ПОГЛЯД ДОСЛІДНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ РИНКІВ

НАТАЛІЯ ХОДЬКО,

ВІКТОРІЯ ПАСІЧНИК

За матеріалами всеукраїнського дослідження

“Бауомнібус;2007”

Що таке “середній клас” і де він
живе?

Незважаючи на те що “середній

клас” у розумінні середньостатистич


ного мешканця України – щось

міфічне, упевнене у собі й задоволе


не, це поняття так і не прижилося у

повсякденному обігу. Дослідників же

питання про те, що таке середній

клас і як він себе виявляє, цікавить і

досі.

Чому проблема середнього класу

так привертає увагу науковців?

Дослідження середнього класу в тра


диційному розумінні неминуче сто


сується питань споживання. На пер


ший погляд, найліпшими спожива


чами можна вважати багатих людей,

представників вищого класу, оскільки

вони здатні придбати практично усе.

Однак ця верства населення чи не у

кожній країні становить лише неве


ликий відсоток. Отож, споживання

людей, які належать до вищого класу,

не могло би підтримувати існування

величезного сучасного ринку,

зорієнтованого на масове споживан


ня.

Відтак стають значущими ширші

верстви споживачів, серед яких най


привабливішим є саме “середній

клас” – завдяки його платоспромож


ності та вищій культурі споживання.

“Середній клас” – найцікавіша для

маркетингу категорія населення, тому

що саме він є найактивнішим спожива�
чем.

Оскільки споживання – основний

критерій класифікації, то до серед


нього класу можна віднести осіб, які:

володіють хоча б мінімальним на�
бором власності, що забезпечує
комфортне життя (як це ком


фортне життя розуміють у кон


кретному суспільстві). Для ук


раїнського суспільства це во


лодіння житлом (квартирою або

будинком, причому в доброму

стані, у достатніх обсягах, із

відповідними вигодами – гаря


чим і холодним водопостачан


ням, каналізацією, опаленням,

електрикою), якісною побуто


вою технікою (телевізором, хо


лодильником, пральною маши


ною, пилососом, праскою,

мікрохвильовою піччю);

мають грошовий дохід, що до


зволяє забезпечувати не тільки
мінімальне виживання (їжа, одяг

і утримання житла), а й спожи�
вання продуктів і послуг, що не є
предметом першої потреби (хоча

й в обмежених масштабах,

оскільки люди, які не мають та


ких обмежень, належать уже до

багатих). 

Таким чином, за співвідношенням

дохід/споживання можна здійснити

такий поділ: 

1) злидарі, або у термінології західної

науки underclass (люди, яким не

вистачає на найнеобхідніше – на

те, без чого є неможливим елемен


тарне фізичне виживання); 

2) незаможні, або нижчий клас (ті,

кому вистачає на найнеобхідніше,

але не більше); 

3) заможні, або “середній клас” (ті,

кому вистачає не тільки на найне


обхідніше, а й на те, що не є пред


метом першої потреби); 

4) багаті, або вищий клас (ті, хто мо


же дозволити собі все або майже

все). 

Цікаво, що у визначенні середньо


Самооцінка фінансового становища Група за рівнем доходу

змушені заощаджувати на харчуванні

вистачає на харчування; для купівлі одягу
необхідно заощадити або позичити

вистачає на харчування й одяг; для дорожчих
покупок потрібно заощадити або позичити

вистачає на харчування, одяг і дорогі покупки;
для таких покупок, як авто і квартира,
необхідно заощадити або позичити

можу дозволити будь4яку купівлю будь4коли

Низький рівень доходу

Середній рівень доходу

Високий рівень доходу

Таблиця 1
Що б Ви могли сказати про фінансове становище Вашої родини?
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го класу для маркетингових цілей ви


користання таких параметрів, як

освіта і зайнятість, не має сенсу. Ці

параметри є чинниками, що вплива


ють на належність до середнього кла


су, але не класотворчими параметра


ми. 

Безумовно, високий рівень освіти

й праця у тій чи іншій сфері істотно

підвищують шанси мати високий

рівень доходів, але у жодному разі не

гарантують цього.

Самі собою рівень освіти й харак


тер зайнятості не можуть бути виз


начальними для віднесення до серед


нього класу, адже людина з високою

освітою та роботою може при цьому

перебувати у становищі бідного. Так

само бідним (у зазначеному сенсі)

може бути й приватний

підприємець/бізнесмен.

Основним критерієм для вирізнен


ня середнього класу залишається спо


живання. Власне кажучи, виокрем


лення “середнього класу” як

дослідницької проблеми відбулось у

науці після того, як очевидним чи


ном змінилися моделі споживання

суспільства у цілому. 

У дослідженні1 будівельної та ре


монтної активності населення

“БауОмнібус”, проведеного ком


панією BauMarketing® у 2007 р., для

залучення респондентів до тієї чи тієї

групи за рівнем добробуту (бідних,

середнього класу, багатих), викорис


тано комбінацію трьох показників:

1. Самооцінка фінансового станови


ща респондента.

2. Ступінь забезпеченості житлом

(недостатня забезпеченість – до


статня забезпеченість – надлиш


кова забезпеченість).

3. Як додатковий показник викорис


тано факт будівництва, що триває,

планування будівництва та купівлі

нерухомості (оскільки усі ці дії по


требують значних фінансових вит


рат, їх можна розглядати як один

чинник).

Залучення до класу за
рівнем споживання

Забезпеченість 
житлом

Самооцінка
фінансового становища

Будівництво нерухо4
мості, наявність планів із
купівлі або будівництва

Середній клас

Нижчий клас

Вищий клас

Недостатня

Середня

Надлишкова

Середня

Надлишкова

Недостатня

Недостатня

Середня

Середня

Надлишкова

Надлишкова

Недостатня

Надлишкова

Середня

Середня

Надлишкова

Недостатня

Недостатня

Висока

Висока

Висока

Висока

Висока

Низька

Середня

Низька

Середня

Низька

Середня

Висока

Низька

Низька

Середня

Середня

Низька

Середня

Так

Так

Так

Немає

Немає

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

Таблиця 2
Групування респондентів за рівнем добробуту

“Вищий клас”
(багаті) 0,9%

“Середній клас”
11,6%

“Нижчий клас”
(бідні) 87,5%

Рис. 1. Співвідношення груп із різним рівнем добробуту серед домогосподарств
України.

1 Загалом опитано 2500 респондентів по всій Україні.
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Розглянемо докладніше, яким чи


ном сформовано групи залежно від

цих показників.

Самооцінка фінансового становища
респондентів. У дослідженні застосо


вано традиційну для багатьох

досліджень п’ятибальну шкалу само


оцінки фінансового становища:

змушені заощаджувати на хар


чуванні;

вистачає на харчування; для

купівлі одягу необхідно заоща


дити або позичити;

вистачає на харчування й одяг;

для дорожчих покупок потрібно

заощадити або позичити;

вистачає на харчування, одяг і

дорогі покупки; для таких по


купок, як авто і квартира, не


обхідно заощадити або позичи


ти;

можу дозволити будь
яку

купівлю будь
коли.

Для подальшої роботи з даними

цю шкалу розділено на три групи, по


дані у табл. 1.

Ступінь забезпеченості житлом. Для

визначення ступеню забезпеченості

житлом використано дані про загаль


ну площу житла, наявного у респон


дента, та кількість членів родини, що

проживають на цій площі.

На підставі даних про площу жит


ла, що перебуває у власності родини,

та кількість мешканців, проведено

розподіл досліджуваних родин на три

групи за рівнем забезпеченості жит


лом. Для цього спочатку розраховано

показник площі житла на 1 особу в

родині. Далі здійснено поділ за та


ким принципом:

Родини, у яких на 1 особу при


падає менше як 30 кв. м за7
гальної площі житла, залучено

до категорії забезпечених жит


лом на недостатньому рівні.

Родини, у яких на 1 особу при


падає від 30 до 100 кв. м за


"Середній клас" Бідні ("нижчий клас")

Ремонт усередині будинку косметичний 

Ремонт усередині будинку капітальний

Перепланування будинку, дачі 

Ремонт усередині інших приміщень

Дрібний ремонт (заміна труб,
підклеювання шпалер, замазування щілин)

Ремонт зовнішній житлового будинку, дачі

Ремонт зовнішній інших приміщень у дворі
(сарай, літня кухня)

Робили прибудови до житлового будинку, дачі

36,0

18,0

7,0

5,8

17,4

13,4

15,7

8,1

7,0

36,5

9,3

2,5

6,0

22,4

0,2

12,7

7,8

2,5

Робили прибудови до інших приміщень
у дворі (сарай, літня кухня)

Будували приватний будинок, будинок
за містом, дачу

2,9 1,1

6,4 1,1
Будували інші приміщення у дворі
приватного будинку, заміського
будинку, на дачі 

1,7 1,9Інше

26,2 37,6Не робили нічого

Таблиця 3
Де мешкає середній клас (%)

Тип населеного пункту

"Вищий клас" "Середній клас" "Нижчий клас"

м. Київ

Обласний центр

Місто з населенням понад 100
тис. осіб, але не обласний центр

Місто з населенням до 100 тис. осіб

Селище міського типу

Село

Регіон2

Київ

Південь

Схід

0,5

0,8

0,5

1,6

0,0

1,0

0,5

0,4

0,7

13,0

12,3

9,0

7,1

8,0

15,2

13,0

12,4

8,1

86,5

86,9

90,5

91,3

92,0

83,8

86,5

87,3

91,2

Захід

Північ4Центр

0,5

2,2

17,6

10,7

81,9

87,1

Таблиця 4
Проведення ремонтів приватних будинків і дач представниками різних класів

2 Південь 
 Крим, Севастополь, Миколаївська, Херсонська, Одеська області.
Схід 
 Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Сумська, Харківська області.
Захід 
 Волинська, Закарпатська, Івано
Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька

області.
Північ
Центр 
 Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська області.
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гальної площі житла, залучено

до категорії забезпечених жит


лом на середньому рівні.

Родини, у яких на 1 особу при


падає понад 100 кв. м загальної

площі житла, залучено до кате


горії забезпечених житлом на

надлишковому рівні.

Придбання нерухомості. Ще один

дуже цінний для дослідника показ


ник – плани щодо придбання чи

будівництва нерухомості. Через знач


ний за масштабами домогосподар


ства розмір грошових витрат для

цілей дослідження практично рівноз


начними були ситуації: 1) будівництва

нерухомості; 2) планування такого

будівництва; 3) планування купівлі

нерухомості. Серед загальної

кількості населення України такі до


могосподарства становили зовсім не


значну частку – 6,1% від усіх опита


них. Із цих двох причин усі варіанти

великих проектів із купівлі або

будівництва нерухомості об’єднано в

одну ознаку з альтернативами “Так” і

“Ні”: домогосподарство має плани

або вже залучене до будівництва чи

придбання нерухомості або ж не має

таких планів.

Відповідь “Так” розглядалася як

підстава для залучення родини до се


реднього класу навіть у разі недостат


ньої на даний момент забезпеченості

житлом, оскільки цей факт свідчить

про готовність і здатність поліпшу


вати цю забезпеченість.

Як наслідок, групування родин за
рівнем добробуту провадилося з ви


користанням цих трьох визначених

показників (див. табл. 2).

У результаті в загальному масиві

домогосподарств співвідношення

груп виявилося таким (див. рис. 1). 

Таким чином, середній клас, виок


ремлений за ознакою добробуту й

рівня споживання, становить зовсім

невелику частку населення країни –

лише 11,6% домогосподарств Ук


раїни.

При цьому є певні коливання у

представленості “класів” у різних ти


пах населених пунктів і регіонах Ук


раїни.

Частка представників виокремле


ного “середнього класу” є трохи ви


щою серед мешканців великих міст.

Зокрема, якщо у цілому по масиву

“середній клас” охоплює 11,6% опи


таних, то серед мешканців Києва до

нього належать 13,0%, а серед меш


канців обласних центрів – 12,3%.

(див. табл. 3).

Помітніші відмінності спос


терігаємо у розподілі за регіонами Ук


раїни. Бідного населення проживає

значно більше на сході України, ніж в

інших регіонах. Найбільша частка

“середнього класу” представлена на

заході України, причому частка се


реднього класу на заході перевищує

навіть частку “середнього класу” в

Києві. Показники південного регіону

є найближчими до середніх по країні.

“Середній клас” як споживач ма�
теріалів для будівництва та ремонту

Порівнюючи рівень ремонтної ак


тивності “середнього” і “нижчого”

класів3, одержимо таку картину. Пред


ставники середнього класу є ак


тивнішими у проведенні ремонтів і

головне – будівництва, ніж представ


ники “нижчого класу”, або бідної ча


стини населення. Серед представ


ників середнього класу частка таких,

що робили капітальний ремонт усере


дині будинку, вдвічі перевищує

відповідну частку серед представників

нижчого класу. Як відомо, капіталь


ний ремонт – річ витратна, яку пред


ставники нижчого класу не могли

собі дозволити набагато частіше від

представників “середнього класу”.

Представники “середнього класу”

також значно частіше могли собі до


зволити будівельні роботи. Власни


ки приватних будинків і дач серед

“середнього класу” набагато частіше

будували нові будинки, здійснювали

перепланування будинків, прибудови

до будинку/дачі, будували нові

приміщення у дворах тощо (див. табл.

4).

Таким чином, споживання “серед


нього класу” в сегменті ремонтних і

будівельних матеріалів відрізняється

від споживання “бідних”; особливо

помітними є відмінності у деяких ви


дах товарів і матеріалів. Однак 2007

рік продемонстрував і досить високу

будівельну та ремонтну активність

бідних верств населення. Зважаючи

на те, що до “нижчого” за рівнем

споживання класу належить основ


на маса населення, його споживан


ня будівельних матеріалів також ста


"Середній клас" Бідні ("нижчий клас")

Перестилання підлоги 

Переробка, перефарбування стелі

Переклеювання шпалер, стіни, ніші у стіні

Заміна вхідних дверей

Заміна внутрішніх дверей

Заміна вікон

Заміна сантехніки

Керамічна плитка на кухні/ у санвузлі

19,4

38,9

73,6

29,9

22,2

32,6

27,8

19,4

16,5

34,2

71,2

17,7

14,9

21,6

24,3

16,2

Перепланування 11,8 3,9

Інше 3,5 6,9

Разом 100 100

Таблиця 5
Який саме внутрішній ремонт проводився

3  Дуже мала частка представників вищиго класу у вибірці не дозволяє проводити аналіз цієї групи
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новить значну частку ринку.

Однак, напевно, виробники й про


давці матеріалів, що використовують


ся для перепланування й будівельних

робіт, мають більше орієнтуватися на

споживачів із “середнього класу” й

пропонувати відповідні до рівня спо


живання середнього класу товари.

Цікаво, що й у видах внутрішнього

ремонту, який проводили родини, на


лежні до різних “класів”, є

відмінності. “Середній клас” у цілому

здійснював більший набір різно


манітних ремонтних робіт. За кож


ним із зафіксованих у дослідженні

видів робіт серед представників “се


реднього класу” зазначається більша

частка. Крім того, “середній клас”

помітно частіше проводив такі види

ремонту, як перепланування, заміна

дверей і вікон (див. табл. 5).

Дослідження “середнього класу”

в Україні засвідчує, що “середній

клас”, виокремлений за рівнем спо


живання, не є статистично середнім

класом. Він не становить численної

верстви населення, що на стра


тифікаційній драбині перебуває між

верствами вищого та нижчого класів

– малими за чисельністю, як це спо


стерігається в економічно розвине


них країнах. Отож, вимірюючи вплив

“середнього класу” на ринок, не вар


то забувати про те, що обов’язково

потрібно враховувати моделі спожи


вання бідного населення, якщо

йдеться про ринок товарів масового

споживання, до яких належать і това


ри для ремонту.

Джерела:

Параметри дослідження:

1 Загалом опитано 2500 респон


дентів по всій Україні.

2 Південь – Крим, Севастополь,

Миколаївська, Херсонська, Одеська

області.

Схід – Дніпропетровська, До


нецька, Запорізька, Луганська,

Сумська, Харківська області.

Захід – Волинська, Закарпатська,

Івано
Франківська, Львівська,

Рівненська, Тернопільська, Хмель


ницька, Чернівецька області.

Північ
Центр – Вінницька, Жи


томирська, Київська, Кіровоградська,

Полтавська, Черкаська, Чернігівська

області.

3 Дуже мала частка представників

вищого класу у вибірці не дозволяє

проводити аналіз цієї групи.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО;ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

“МАРКЕТИНГ У ТРЕТЬОМУ
ТИСЯЧОЛІТТІ”
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рановського відбулася Міжнародна науково
практична

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

“Маркетинг у третьому тисячолітті”. Конференція стала

логічним продовженням I
IV Всеукраїнських студентських

семінарів “Маркетинг – крок у третє тисячоліття”, що

проводились у 2002
2005 рр., а також Першої та Другої

Всеукраїнських науково
практичних конференцій сту


дентів, аспірантів та молодих вчених “Маркетинг у треть


ому тисячолітті”.

На конференції були представлені роботи студентів із

понад 50 вищих навчальних закладів України, а також

близького (Росія, Білорусь, Вірменія) та далекого (Ал


жир, Франція, Італія, Ірландія, Великобританія, Бол


гарія) зарубіжжя.

Доповідачі науково
практичної конференції презен


тували результати досліджень у різних сферах маркетин


гу. Учасники конференції взяли участь у роботі п’яти

секцій: сучасні технології на основі брендингу та реклами,

маркетинг роздрібних мереж, використання інфор


маційних технологій у практичній діяльності сучасних

підприємств, маркетинг у контексті міжнародної

співпраці, маркетингова діяльність екозорієнтованих

підприємств.

У межах конференції проведено круглий стіл “Пріори


тети розвитку маркетингу очима студентів” (модератори

д. е. н., проф. О. Азарян, к. е. н, проф. Л. Саркісян) та

відкритий майстер
клас на тему “Бізнес
логіка управління

взаєминами з клієнтами в е
CRM”, присвячений актуаль


ним проблемам розвитку освіти й інтернет
маркетингу.

Крім того, учасники конференції мали змогу на прак


тиці ознайомитися з особливостями маркетингу послуг в

оздоровчо
спортивному комплексі “ЛЕГІОН” та здобути

навички продажу SPA
послуг. 

Конференція допомагає студентам розширювати

міжнародні зв’язки, дає їм можливість порівнювати свої

знання та поглиблювати свій досвід на практиці.

Матеріал до друку підготувала В. Саламатіна

Фотографія Д. Махноносова


