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У статті дається поняття глобальної соціальної стратифікації. Особливу 
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Постановка проблеми. На початку XXI століття 

глобалізаційні зрушення втягнули людство у вир 

кардинальних трансформацій. За всіма ознаками 

ми стаємо свідками становлення нової форми 

соціальної організації – мегасуспільства. Глобалі-

зація має вплив на всі аспекти людського розвитку 

як у масштабах світового співтовариства, так і в 

межах окремих країн. Однак, якщо в розвинених 

країнах більшість населення відчуває позитивний 

вплив, то в інших країнах негативний вплив 

досить часто перевищує позитивний ефект від 

глобалізації. Через нерівномірність розвитку країн 

глобалізація надає асиметричного характеру їхнім 

взаємовідносинам, а також породжує нерівність, 

яка не зменшується, а збільшується. Зростаюча 

різниця в доходах і рівні життя різних кран і 

соціальних груп в умовах глобалізації послаблює 

основу стійкого розвитку людства. Саме тому 

проблема вивчення сучасного соціального життя 

та його стратифікація отримує в суспільстві 

екстраординарну актуалізацію як у глобальних 

рамках, так і в специфічних умовах пост кому-

ністичного простору. 

Метою статті є вивчення форм соціальної 

стратифікації в умовах глобальних соціо-

культурних зрушень ХХІ століття.  

Аналіз останніх досліджень. Проблемами 

дослідження процесів трансформації структури 

сучасних суспільств займалися вітчизняні та 

зарубіжні вчені, такі як: І. Балинський [1], У. Бек 

[2], С. Бікла [3], П. Бубенко [4], Р. Войтович [5], 

Т Єршова [6], Н.Ковалівко [7], В. Кривцова [8], 

С. Макеєв [9], П. Сорокін [10], Є. Суліма [12], 

Н. Чорна [13], М. Шумилов [14] та ін. 

Виклад основного матеріалу. На початку 

ХХІ ст. глобалізація вийшла за рамки економічно-

фінансової системи й охопила майже всі сфери 

суспільної діяльності й розглядається у взаємо-

зв’язку із сучасними інтеграційними процесами. 

Більше того, з позиції окремих учених глобалізація 

являє собою найвищу форму соціальної інтеграції, 

яка пов’язується з необхідністю створення такої 

форми організації людської життєдіяльності, яка 

базується на повазі прав та фундаментальних 

свобод людини, на культурній та релігійній багат-

манітності, соціальній справедливості, урахуванні 

особливих потреб окремих груп [15, c. 29]. Тобто в 

цьому плані глобалізація є таким типом суспільного 

розвитку, який дозволяє здолати проблему зли-

денності та нерівності, адже більшість пов’язують 

їх із надмірним зростанням кількості населення в 

розвинених країнах, де глобалізація як процес має 

це вирівняти. На думку, Р. Макнамари глобалізація 

в сучасному світі виконує коригувальну функцію, 

оскільки «розвинений світ споживає значно більше 

на душу населення, ніж ті країни, які перебувають 

на етапі розвитку» [15, c. 23], тобто в умовах 

глобалізації виникає необхідність скоригувати 
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усталені норми споживання та забезпечити тим 

самим стійкий розвиток усіх жителів планети. 

В умовах глобалізації все більше обмежуються 

можливості національних держав як суб’єктів 

міжнародних економічних та політичних відносин. 

Саме тому для сучасної України найбільш 

складним питанням є «пошук принципів та 

механізмів налагодження взаємозв’язків із 

глобальним світом, що тим самим дозволить чітко 

визначити її місце та роль у загальносвітовому 

просторі», інакше Україна «може лишитись 

пасивним об’єктом для реалізації глобальної 

політики не лише розвинених країн світу, але і 

тих, які їх наздоганяють» [5, с. 9].  

У глобалізованому світі вся планета буде 

представляти єдине суспільство і єдину культуру, 

які, втім, скоріше виявляться не гармонійно 

інтегрованими, а такими, що тяжіють до високого 

рівня диференціації, багатополюсності й хаосу. Це 

буде суспільство без границь і розділових ліній. 

Отже, «можемо визначити глобалізацію як 

соціальний процес, у ході якого зменшується 

залежність соціального й культурного розвитку від 

географічного фактора» [4, с. 24].  

Глобалізація формує новий світовий порядок, 

новий світо устрій, якій характеризується 

формуванням «економічної, політико-військової і, 

за можливістю, етико-правової спільності» [14], 

знищенням національних держав і державних 

кордонів. В умовах глобалізації ускладнюється 

структура світового розвитку, трансформуються 

цінності та норми життєдіяльності людей, 

видозмінюється система взаємовідносин між ними 

(глобальні відносини), встановлюються нові 

пріоритети у розв’язанні глобальних системних 

проблем, тобто формується нова форма соціальної 

організації – глобальне суспільство.  

Виходячи з цього можна погодитись з Н. Кова-

лівко, що зміни у соціальній структурі України 

свідчать, що «за природою ці процеси можна 

розглядати як глибоку трансформацію суспільства. 

Виникли нові класові утворення та змінився статус 

груп, які існували раніше. Особливо різко 

погіршився стан працівників висококваліфікованої 

розумової та фізичної праці. Середні верстви 

внаслідок зубожіння перемістилися у нижні 

прошарки. Надзвичайно зросла поляризація на 

багатих і бідних. Усе це є ознаками руйнування 

старої соціально-класової структури та зародження 

принципово нових відносин» [7, c. 80]. 

Отже, основне соціальне протиріччя глоба-

лізації – це гальмування прогресу або пряме 

погіршення умов існування основної (і при цьому 

такої, що збільшується) частини людства за 

рахунок прискорення розвитку і зростання 

добробуту її абсолютної (і при цьому такої, що 

скорочується) меншої частки. Таким чином, 

однією з сучасних тенденцій світової глобалізації є 

феномен нової стратифікації держави та суспі-

льства, основним критерієм якої визнано стан 

економічного розвитку та рівень соціального 

захисту громадян. 

Для характеристика нової світової системи 

XXI ст. останні роки використовується термін 

«соціальна стратифікація». За визначенням 

П. Сорокіна соціальна стратифікація є диферен-

ціацією певної даної сукупності людей (населення) 

на соціальні шари вищі і нижчі, тобто її суть 

нерівномірному розподілі прав і привілеїв, 

відповідальності й обов’язку, наявності або 

відсутності соціальних цінностей, влади та впливу 

серед членів того або іншого співтовариства [10, 

с. 298]. Отже, страти (від лат. stratum – прошарок) – 

це великі сукупності людей, які різняться за своїм 

становищем у соціальній ієрархії суспільства [11, 

с. 292].  

По суті соціальна стратифікація – це ієрархічно 

організована структура соціальної нерівності, яка 

існує в суспільстві. С. Макєєв визначає її як 

«ієрархічне, вертикальне розміщення членів 

суспільства відповідно до міри володіння й 

розпорядження певними благами» [9, c. 606]. 

Отже, соціальна стратифікація – процес 

соціального відтворення, внаслідок якого верстви 

(страти), групи, класи виявляються нерівними між 

собою і групуються в ієрархічно розміщені страти 

з різним престижем, власністю та владою. Саме 

рух, переміщення людей у системі соціальної 

стратифікації відповідно до їх здібностей і зусиль 

забезпечує стійкість суспільства.  

Ідея «глобальної стратифікації» світового 

соціуму XXI ст. розглядає нерівність або 

стратифікацію між цілими країнами і регіонами, 

визначаючи відносини між країнами залежно від їх 

статусу за шкалою стратифікації (розвинені, що 

розвиваються, нерозвинені). Як наполягає О. Бікла 

глобальна стратифікація – співвідноситься із 

поняттям глобальної бідності і є достатньо 

складною проблемою, яка відбиває обмеженість 

промислової технології, швидкий приріст населення, 

традиційні культурні норми, внутрішню соціальну 

стратифікацію, чоловіче домінування та глобальні 

відносини влади [3]. Отже, соціальна стратифікація 

в умовах глобалізації не тільки уніфікує соціальний 

простір, але й веде до чіткішої стратифікації світової 

спільноти. Тобто в сучасних умовах, відбувається 

перехід від стратифікації ієрархічного типу (статус 

груп залежить від соціально-політичного потенціалу) 

до стратифікації, що визначена місцем груп в 

управлінні економікою (статус груп визначений 

економіко-політичним потенціалом. 

Соціальна стратифікація – це процес, який 

безперервно триває у суспільстві, в той же час 

соціальна стратифікація сама є результатом цього 

процесу в ході якого відбувається виявлення 

верств даного суспільства. Таким чином, обравши 

певний критерій ми можемо простратифікувавши 

все населення країни, та виділити страти (верстви), 

з яких це населення складається.  

Соціальна стратифікація – риса будь-якого 

суспільства, і будь якої держави. Вона показує 

нерівне становище окремих індивідів, груп у 

суспільстві, або цілих країн, саме тому можливо 
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виділити наступні глобальні стратифікаційний 

форми сучасного світу: соціально-економічна, 

інформаційна та політико-ідеологічна. 

1. Глобальна соціально-економічна стратифікація 

країн їх поділ на «ядро» глобалізації та країни 

«периферії» глобалізації.  

У своєї праці «Соціальна стратифікація та 

мобільність» П. Сорокін обґрунтовує можливу 

альтернативу розвитку суспільства, або – це буде 

економічне суспільство, для якого характерні 

злидні та голод, або відносно процвітаюче 

суспільство з неодмінною соціально-економічною 

нерівністю [10, с. 331]. 

В умовах глобалізації світу розвиток країн стає 

всі більш нерівномірним, теж саме відбувається і з 

людьми. Дослідники відмічають, що «світова 

економіка все більше поляризується, економічна 

активність і відповідні прибутки концентруються 

у трьох десятках ключових країн, переважним 

чином членів Організація економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР). Приєднання 

до світової ринкової системи постсоціалістичних 

країн, а також відсталих країн, не покращило їх 

економічне становище, а лише збільшило 

маргінальність». У сучасних умовах очікується, 

що «маргіналізація бідних країн і незаможного 

населення буде набирати обертів, якщо не будуть 

створені адекватні регулятивні норми і механізми 

управління глобалізаційними процесами» [12]. 

Значне зростання економічної нерівності, 

уособлення багатства погіршує можливості для 

виживання нижчих верств населення. Відбувається 

процес зростання соціальних проблем, рост 

безробіття, низькі доходи, відсутність фінансових 

можливостей для отримання освіти, придбання 

житла тощо. Розуміючи небезпеку такої ситуації 

розвинені країни починають проводити таку 

політику (вирівнювання доходів, скорочення 

безробіття, соціальна допомога тощо), щоб 

скоротити розрив у рівні життя між вищими і 

нижчими верствами суспільства, зняти соціальну 

напругу у суспільстві. В той же час у бідних 

країнах відбувається зниження рівня життя, що 

призводить до політичної нестабільності, зростання 

організованої злочинності, корупція, поширення 

соціальних хвороб. 

Україна, як й інші держави, що розвиваються, 

опинилася на сьогодні у сфері інтересів 

розвинутих країн світу переважно як потенційний 

ринок збуту для товарів кінцевого призначення, 

постачальник сировини та напівфабрикатів, 

виробництво яких супроводжується екологічним 

забрудненням навколишнього середовища. Така 

ніша на міжнародних ринках спричинює і 

економічне відставання України від стандартів 

розвинутих країн світу. Отже, можна вважати, що 

глобалізація в її нинішній формі більше відповідає 

інтересам розвинених держав.  

У сучасних умовах глобалізації проблема 

споживання є однією із ключових, адже бідні 

держави потребують збільшення споживання, щоб 

задовольнити свої основні потреби, але зробити це 

не просто. Як пише Р. Войтович, розрив між 

багатими та бідними країнами зростає, а 

нерівномірне використання світових ресурсів 

може призвести до того, що ключовим опонентом 

західної парадигми розвитку може стати Китай, 

Індія, Іран і, можливо, Росія. Гіпотетично багаті 

держави могли б піти на обмежене споживання, 

але існує проблема соціально-економічної, 

політичної та екологічної справедливості, яка 

пов’язується з можливістю побудови нового 

світового порядку та майбутніх відносин між 

окремими країнами. При цьому слід відзначити, 

що тут єдиним принципом стає лише розрахунок 

як універсальний засіб досягнення всезагального 

благополуччя для окремої країни [5, с. 48].  

2. Глобальна інформаційна стратифікація країн, 

тобто неоднаковий доступ країн до інформаційних 

технологій, інформаційне домінування одних 

держав над іншими.  

В умовах переходу від індустріальної до 

постіндустріальної фази розвитку відбувається 

інформатизація суспільства, тобто формування 

інформаційного суспільства, в якому головну роль 

будуть відігравати теоретичні знання. Небезпека 

полягає в тому, що «інформаційні технології не 

вплинули на рівень проблеми рівності громадян, 

регіонів та країн. Навіть на соціальній арені вони 

не проникли далі, аніж на індивідуальний рівень». 

Мова йде про те, що інформаційні зміни відбулися 

виключно на робочих місцях та у взаємо-

відносинах між компаніями» [6, с. 102].  

У сучасних умовах створення і використання 

глобальних інформаційних мереж виникають нові 

форми культурної агресії з боку найбільш 

розвинених країн щодо менш розвинутих, виникає 

небезпека втрати цілими суспільствами своєї 

культурної та національної самобутності. Можна 

погодитись з І. Балинським, що відбувається 

процес нав’язування людству споживацьких 

стандартів поведінки і смаків, які відтворюють 

інтереси транснаціональних компаній-виробників. 

Автор звертає увагу на те, що «проблемність 

ситуації полягає у невключеності багатьох 

суспільств у побудову єдиного інформаційного 

суспільства, а подекуди й у витіснення з нього 

низки країн на маргінес сучасних процесів» [1]. 

Щодо України то вона сьогодні все більше 

адаптується у світовий інформаційний простір, але 

поки що перебуває на початковій стадії 

глобального інформаційного суспільства. 

3. Глобальна політико-ідеологічна стратифікація 

(наприклад, поділ країн на демократичні й 

недемократичні).  

Політико-ідеологічна стратифікація – це такий 

тип суспільного розшарування, де головним 

критерієм належності до страти є ступінь 

впливовості на прийняття рішень, обов’язкових 

для виконання людиною, групою, суспільством. 

Глобальна політично-ідеологічна стратифікація 

пов’язана з інтеграцією тієї чи іншої держави до 

того чи іншого геополітичного простору. На 

сьогодні для України – це країни, в яких домінує 
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демократичний устрій, країни із високим рівнем 

прибутку на душу населення. Політично-ідеологічна 

стратифікація – це вихід у взаємовідносинах між 

країнами за межі національно-державних спільнот, 

адаптація національного законодавства до 

європейських вимог, цінностей та норм. Отже, 

глобалізація по суті руйнує принципи, «згідно з 

якими до цього часу організовувались та жили 

суспільства й держави» [2, с. 45]. Тобто, 

глобалізація накладає обмеження на національну 

політику, в її умовах «локальний», «національний» 

і навіть «континентальний» простір (політичний, 

соціальний, економічний) перебудовується і не 

співпадає з юридично закріпленими територіаль-

ними кордонами [13]. 

Динаміка коливань політичної стратифікації 

різних суспільств у ході історії людства показує, 

що людям важко очікувати закономірного 

розвитку суспільства від одних стійких форм до 

інших. Хоча, за словами Питирима Сорокина 

останнім часом «на всіх континентах спостерігається 

явна хвиля переходу від деспотичного до 

демократичного устрою суспільств», але поки що 

«не існує постійної тенденції переходу від 

монархії до республіки, від самодержавства до 

демократії, від правління меншості до правління 

більшості, від відсутності урядового втручання в 

життя суспільства до всебічного державного 

контролю» [10, с. 351]. 

У той же час треба зазначити, що глобалізація 

не дає можливості всім однаковою мірою 

скористатися її плодами, відбувається поляризація 

країн, що перебувають на сильних і слабких 

позиціях, тобто одні країни отримують можливості 

щодо використання ресурсів та їх всебічної участі 

в системі міжнародного поділу праці, другі країни 

з недостатньо розвинутими економіками та 

низькими доходами навпаки відчувають загрозу 

економічній безпеці. Отже, глобалізація робить 

проблематичним розвиток ліберальної демократії 

як основи національної держави, тому що ставить 

перед ліберальними демократіями багато викликів, 

насамперед, скорочення доходів, безробіття серед 

некваліфікованих робітників, скорочення контролю 

громадськості за соціальними і економічними 

процесами тощо. Із глобалізацією пов’язане 

ослаблення ліберальної демократії і спроможності 

національної влади впливати на економічні 

процеси, соціальну й внутрішню політику в межах 

простору, окресленого державними кордонами 

[13].  

Таким чином, глобальні трансформації відбу-

ваються в усьому світі, але безпосередньо зачепили 

лише чверть населення планети, а інша її частина 

живе не тільки за межами постіндустріальної, але 

й індустріальної цивілізації. Ці країни знаходяться 

у фазі «догоняючого розвитку» і розрив між ними і 

«глобальним центром» постійно збільшується. 

На сьогодні серед учених існує різноманіття 

думок та підходів до проблеми соціальної 

стратифікації в умовах глобалізації світу у 

ХХІ столітті. Загальна позиція полягає в тому, що 

соціальна стратифікація – це природна і соціальна 

нерівність між людьми, яка проявляється в їх 

соціальному житті і має ієрархічний характер: 

вона підтримується і регулюється різними інсти-

тутціональними механізмами, постійно відтво-

рюється і модифікується, що є умовою впорядко-

ваного існування будь-якого суспільства та 

джерелом його розвитку.  

Висновки. Підводячи підсумки, можемо 

зазначити, що глобальну стратифікацію (різне 

становище країн, а також окремих груп) у таких її 

глобальних стратифікаційних формах: соціально-

економічна, інформаційна та політико-ідеологічна) 

можна розглядати як одну з домінуючих характе-

ристик світової системи XXI ст., в якій, на наш 

погляд, проявляється поєднання рис класичної 

системи міжнародних відносин і нових глобальних 

тенденцій. 

Перспективи подальших досліджень. Подаль-

шого розвитку потребують проблеми, пов’язані з 

теорією соціальної стратифікації, зокрема причини 

соціальної мобільності, методи зміни особистістю, 

групою свого соціального становища в умовах 

формування глобального суспільства. 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Балинський І. О. Гглобальні проблеми розвитку держави в умовах інформаційного суспільства / І. О. Балинський 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/statti/551-informatsi/14959-2011-01-21-03-15-38.html. 

2. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / У. Бек. ; Пер. с нем. А. Григорьева, 

В. Седельника ; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с. 

3. Бікла О. В. Індекс людського розвитку як показник ефективності моделей соціальної політики / О. В. Бікла [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2008/articles/Bikla.pdf. 

4. Бубенко П. Т. Інституційна динаміка просторової організації економічного розвитку: [монографія] / П. Т. Губенко. – Харків : 

ХНАМГ, 2008. – 295 с. 

5. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз) : [монографія] / 

Р. Войтович ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 680 с. 

6. Ершова Т. Информационное общество в России как проблема социально-политического выбора и общественной инициативы / 

Т. Ершова // Мир России. – 2003. – Т. XII. – № 1. – С. 101–108. 

7. Ковалівко Н. В. Трансформація соціальних ієрархій у сучасному українському суспільстві / Н. Ковалівко // Вісник Львів. Ун-ту.  

Сер. соціол. 2007. – Вип. 1. – С. 79–91. 

8. Кривцова В. Реализация принципа пропорционального представительства этнических групп в европейских странах / 

В. Кривцова// Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. 

конф., 31 жовтня 2007 р. / [ред. кол. М. Іжа та ін.]. – О., 2007. – Т. 2. – С. 249–251. 

http://radnuk.info/statti/551-informatsi/14959-2011-01-21-03-15-38.html


 
Наукові праці. Державне управління 

 64 

9. Макеєв С. О. Стратифікація соціальна / С. О. Макеєв // Соціологія : короткий енциклопедичний словник / [уклад. : 

В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін.] ; під заг. ред. В. І. Воловича. – К. : Український центр духовної 

культури, 1998. – С. 606–608.  

10. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин ; Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов : Пер. с англ. – М. : 

Политиздат, 1992. – 543 с.  

11. Социологический энциклопедический словарь / Г. В. Осипов (ред.), З. Т. Голенкова (сост.). – М. : ИНФРА-М, 1998. – 488 с. 

12. Суліма Є. М. Джерела глобальної соціальної нерівності та шляхи подолання поляризації глобального суспільства / Є. Суліма 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studentam.net.ua/content/view/7338/97/. 

13. Чорна Н. В. Глобалізація і демократизація сучасного світу: їх взаємозв’язок і взаємозалежність / Н. Чорна  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Tk/829/3.html. 

14. Шумилов М. М. Концептуальные основы глобализации / М. М. Шумилов [Електронний ресурс] // CREDO NEW 

теоретический журнал. – 2005. – № 1. – Режим доступу : http://credonew.ru/content/view/459/57/. 

15. Global Modernities / Ed. by M.Featherstone, S. Lash, R. L. Robertson. Thousand Oaks; New Delhi. – 2005. – 675 р. 

 

Рецензенти:  Іванов М. С. – д.політ.н.; 

Плохіх В. І. – к.політ.н. 

 

 Євтушенко О. Н., Громадська Н. А., 2012           Дата надходження статті до редколегії 15.06.2012 р. 

 

ЄВТУШЕНКО Олександр Никифорович – доктор політичних наук, професор кафедри державної 

служби Інституту державного управління Чорноморського державного гуманітарного університету імені 

Петра Могили. 

Коло наукових інтересів: територіальна громада, територіальні інститути державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні. 

 

ГРОМАДСЬКА Наталія Анатоліївна  – кандидат політичних наук,  доцент кафедри державної 

служби Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені 

Петра  Могили. 

Коло наукових інтересів: соціальна політика в Україні. 

  

http://studentam.net.ua/content/view/7338/97/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Tk/829/3.html
http://credonew.ru/content/view/459/57/

