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Про т.зв. “середній клас”, його місце і роль у 
політиці, відносини, пов’язані з державною вла-
дою, з різних причин говорять усі. І, в принципі, 
спонтанно, без ясного наукового уявлення про 
те, що являє собою цей клас і яка його справжня 
роль і значення в політиці у сучасних хаотичних 
умовах проведених “реформ” в Україні. Причин 
цьому багато. Серед них складність самої про-
блеми – її наукового дослідження – через явний 
недолік емпіричних систематизованих даних, 
що є наслідком все ще не сформованих у чітку 
структуру економічних зв’язків і відносин. Звід-
си – нечіткість соціально-класової структури 
суспільства, а також несконцентрованість науко-
во-дослідницького потенціалу на цій проблемі. 
А тим часом чітке розуміння сутності і ролі 
“середнього класу” у сучасному суспільстві вза-
галі і нашому українському, зокрема, залежить 
не тільки в сфері економічних процесів, але і 

політики – правильному визначенні її цілей і 
задач, забезпеченні її ефективності, забезпеченні 
нормальних розумів для життєдіяльності лю-
дей... 

Не претендуючи, природно, на досить доклад-
не з’ясування соціально-економічної сутності 
“середнього класу” і його політичної ролі в су-
часних умовах, вважаю потрібним висловити 
свою принципову позицію з цієї проблеми в нау-
ково-теоретичному і практичному плані і тим 
привернути до неї увагу вчених-соціологів і по-
літологів. 

Буде правильним почати дослідження даної 
проблеми зі з’ясування (нагадування) наукового 
змісту самого поняття “клас”, а також із історії 
виникнення самої ідеї “середнього класу”, істо-
рії його виникнення і включення в політичне 
життя суспільства. 

Що таке “КЛАС”? Найбільш чітке і понині 

Середній клас і політика: історія і сучасність 
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вживане в сучасних наукових працях і навчаль-
них посібниках його наукове тлумачення, при-
родно, без згадування авторства (нічого не поро-
биш – віяння часу!..), дає В.І. Ленін: Це – 
“великі групи людей (на його думку, мільйо-
ни!), що розрізняються за їх місцем в історич-
но визначеній системі суспільного виробницт-
ва, за їх ставленням (здебільшого закріпленим і 
оформленим у законах) до засобів виробницт-
ва, за їхньою роллю в громадській організації 
праці, а отже, за способами одержання і розмі-
рами тієї частки суспільного багатства, в якій 
вони розташовують…” (ПЗТ, т. 39, с. 15) 
(виділене авт.).  

Отже, відразу ж виникають питання: Чи є 
“середній клас” класом? Що варто розуміти під 
визначенням “середній”? Яка його роль і значен-
ня в політиці для нас, сьогоднішньої України? 

Саме поняття – “середній клас” – старе як 
світ. Воно виникло і було в обігу в часи антич-
ності. Виникнувши на зорі людства, приватна 
власність на засоби виробництва породила май-
нову нерівність, протистояння і ворожнечу лю-
дей. Це, у свою чергу, створило необхідність для 
захисту власності і безпеки власника держави – 
інститутів влади. А потім для зміцнення і поси-
лення їх – створення Права. Однак люди дуже 
швидко відчули, що один примус, застосування 
фізичної грубої сили не гарантує безпеки влас-
ності і власника, підтримки необхідного поряд-
ку, життєдіяльності суспільства. Потрібні лояль-
ність по відношенню до менш забезпечених ві-
льних і гуманне ставлення до рабів. Твердження 
Договірних (демократичних) принципів керу-
вання суспільними справами з вільними (!), 
створення і зміцнення достатньо міцної соціаль-
ної опори і підтримки влади великих власників. 
Так виникла сама ідея необхідності і важливості 
справи формування і використання в політичних 
цілях т.зв. “середнього” класу. Почалися пошу-
ки шляхів реалізації цієї споживи. 

Які ж віхи цього процесу? Які їхні сьогодніш-
ні значення? 

Стародавні мислителі Агригентський, Пла-
тон, Аристотель, Полібій та ін. у своїх працях 
“Держава”, “Політика”, “ Закон”, “Афінська по-
літика” тощо затверджували чітке поняття кла-
сового характеру і змісту влади та її відносини 
до підданих на основі обліку поділу праці між 
вільними і їхніми класовими інтересами – хлібо-
робів, ремісників, торговців, воїнів, суддів, чи-
новників і просто “заможних людей”. “Царство, 

– писав Полібій, – платить шкірному “по заслу-
гах” (!) і задовольняє інтереси “у різній мірі”, 
засновуючи її на відвазі і силі підданих”. А Ари-
стотель, з’ясовуючи причини невдоволення, 
гніву, протесту і повстань проти царів (і такі 
були!), називає їх “справедливими” (!), підняти-
ми людьми, що користуються меншими правами 
з метою їх “вирівнювання” (?). Так, поступово, 
формувалася і викристалізовувалася думка про 
соціально-політичну сутність і значимість 
“середнього класу” як чітко визначеної частини 
вільних, можливості і необхідності його викори-
стання як міцної опори влади у великих рабо-
власників-латифундистів, жерців, полководців – 
пануючої еліти. Стародавні мислителі висува-
ють і розробляють ідею влади і ставлення до неї 
різних сил, у тому числі і “середнього класу”. 

Платон, говорячи про те, що приватна влас-
ність на засоби виробництва і сім’я є джерелом 
протилежних інтересів і боротьби, вимагав про-
водити гнучку політику. Заборона на володіння 
приватною власністю, на засоби виробництва 
правителям і воїнам (!), тому що це веде до заго-
стрення антагонізму у суспільстві. (Актуаль-
ність цієї проблеми не вимагає доказів…)... Не-
допущення до влади “середнього класу” – роз-
мивання її масовістю. Якщо буде влада усіх, 
говорив він, то її фактично не буде взагалі 
(зовсім точна політологічна думка, що фіксує 
взагалі в такому випадку позбавлення всякого 
змісту влади…). 

Якщо влада буде багатьох (з особистою учас-
тю в ній “середнього класу”. – Авт.), то вона, 
зазначає він, буде “слабка”. Потрібна ж влада 
Еліти для захисту інтересів Власника руками 
Вільних (треба розуміти: їх частини – 
“середнього класу”. – Авт.). І він закликав до 
“боротьби” за зміцнення влади “при підтримці 
Народу”, розуміючи під ним не всіх, а 
“обраних”. 

Аристотель же говорив, що “динаміка полі-
тичного життя веде до виродження ідеальної 
аристократії, а це призводить до формування 
приватної власності на Землю і Виробництво 
(знову думка про погрозу підриву влади зсере-
дини!… – Авт.) – веде до перетворення вільних 
у рабів”. Сама правильна форма державності, 
затверджує цей мислитель, це “полиття” – 
“середня форма держави” з домінуючими в ньо-
му “середніми елементами”, що виступають на 
середньому рівні – помірності в майні, у вдачах, 
у владі. Держава повинна складатися з “середніх 
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людей”, що мають найкращий державний лад”. 
Утопія? Звичайно. Але яка! Що породжує уяв-
лення про суспільство соціальної гармонії, соці-
альної рівності і соціальної справедливості... 

Про необхідність для зміцнення влади вели-
ких власників-рабовласників організації договір-
них відносин держави з вільними говорив Тит 
Лукрецій Кар (Давн. Рим). При цьому також 
соціально диференціюючи “вільне суспільство”. 
Він і інші мислителі Стародавності вимагали 
виходити з того, що “одні – завжди раби, а інші 
ними не бувають. А тому варто домагатися вла-
ди лише над тими, хто гідний бути рабом. 
(Проти одних, основної маси населення, – дик-
тат. З найменшою, соціально активною й інтеру-
ючою приватновласницькі цінності, – союз! – 
Авт.). “Джерело рабства – не право війни, а при-
рода речей” (Аристотель “Політика”). 

Лукрецій Сенека, Марко Тулій Цицерон, Мар-
ко Аврелій Антоній продовжували розвивати 
ідеї договірного характеру держави і права, при-
значення їх для захисту “вільних” зусиллями 
самих “вільних”, розуміючи їхню класову спіль-
ність із правлячою елітою лише в основному і 
визначаючи цим їхню класову солідарність. 

В епоху Нового і Новітнього часу 
(Ренесансу, Реформізму, Просвітництва – XIV-
XIX ст.) Н. Макіавеллі, Т. Гобс, К.А. Гельвецій і 
ін., що прийняли естафету від своїх попередни-
ків, історичну роль “середнього класу” розуміли 
вже як соціальну опору пануючої верхівки фео-
дального і буржуазного суспільства, що заро-
джується. (Специфіка нашої сьогоднішньої дійс-
ності, аналогія історичних ситуацій, незважаючи 
на всю різницю епох, робить ідеї, висловлені 
цими мислителями, у тому числі про місце і 
роль “середнього класу”, особливо для нас акту-
альними.). Їх ідеї “Суспільного Договору”, 
“цивільного суспільства” і “правової держави”, 
що виступають уже в концептуальній формі, 
спиралися у своїй основі на висування, тверд-
ження і поширення теорії і практики індивідуа-
лізму “як наслідку розкріпачення людей” (тоді – 
від засилля феодалізму і капіталізму, а нині – від 
“советизму”?). Сам же по собі індивідуалізм 
споконвічно усвідомлювався і сприймався так, 
як його тільки і потрібно сприймати: у побуті, 
повсякденному житті – як явище, що відкриває 
простір для ініціативи, творчості, інтелекту і, 
одночасно, – для егоїзму, корисливості, користо-
любства. А в соціально-правовій і політичній 
сферах – як ґрунт і джерело для масової злочин-

ності, віроломства, мстивості, жорстокості, аван-
тюризму; як джерело політичних розборок, розб-
ратів, конфліктів, криз, розгулу діяльності кри-
мінальних шарів і груп населення, панування 
мафіозних олігархічних кланів. До речі, і саме 
поняття, і явище це – олігархія – склалося саме в 
цей час. Для цих станів і явищ політичного жит-
тя суспільства проблема “середнього класу” 
придбала свою специфіку, характерну і для на-
шого сьогодення, – не стільки його соціальну 
підтримку, скільки його нейтралітет стосовно 
такого роду кримінальної діяльності. 

Протестантизм епохи Реформізму затверджу-
вав фактично ще більший релігійний фанатизм. 
Він вимагав беззастережного підпорядкування 
людей Вірі. І не всіх, а головним чином людей 
заможних – опори влади (“середнього класу”. – 
Авт.). “Духовний світ – світ віруючих! – ствер-
джував Мартін Лютер, духовний лідер князівсь-
ко-бюргерського реформаторства. – Земний – 
для недопущення гріхів. За допомогою держав-
ної влади уряд повинен панувати над “черню, 
бити її, вішати, палити”. Ось класова спрямова-
ність політики не тільки власне влади, але і її 
опричників – “середнього класу”! 

Філософи і мислителі цих епох (Ф. Бекон, 
Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, Ж.Ж. Руссо) говорили 
про державу союзу буржуазії з т.зв. “новим дво-
рянством” – прообразом “середнього класу” на 
селі. 

Квантові положення категоричного імпера-
тиву (ідей загальної правової держави і цивіль-
ного суспільства як умови виходу людства з 
неповноліття, необхідності республіканських 
форм правління), які розглядає І.Г. Фіхте в своїй 
етико-соціальній концепції, виливаються у вже 
запліднену новим сучасним змістом ідею 
“Договору” як основи “всякої держави”, що за-
безпечує “волю кожному громадянину” на осно-
ві “справедливих законів, твердження народу як 
джерела дійсної і вищої влади, перед якою вико-
навча влада втрачає свою юридичну і фізичну 
силу” (“Система навчань про моральність”, 
“Замкнута торгова держава”, “Основи природно-
го права” та ін.). Утопія? Не тільки. Тенденції 
буржуазного лібералізму – данина епохи. Надан-
ня безумовному єдиновладдю буржуазії видимо-
сті широкої демократії. У Конституції України 
(1996 р.) також записано новим рядком: 
“Україна є республікою. Носієм суверенітету і 
єдиним джерелом влади в Україні є на-
род...” (ст. 5). Хто ж? Все населення? Абсурд. 
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Ми вже говорили про це. Але якщо звернутися 
до абстрактного наукового поняття, то в політи-
ці це – працюючі маси, що борються за своє зві-
льнення від експлуатації (див.: РЕС, М., 80, с. 
870; Тлумачні словники російської мови за ред. 
Ушакова й Ожегова). Але політика – це не абст-
ракція. І під “народом” ідеологи та політики і 
минулого, і сьогодення, виступаючи апологета-
ми сучасної капіталістичної епохи, розуміють не 
тільки суб’єктів влади, але і її соціальну базу, 
тобто “середній клас”. В умовах же відсутності 
досить вираженої класової боротьби за владу і її 
носія (відсутність більш семи мільйонів най-
більш соціально і професійно підготовленої, 
активної і дієздатної міграційної маси трудящих 
України) робить цілком реальним і логічним 
представлення під “народ” вищевказаних класів. 
Як говориться, і де-юре, і де-факто. 

Відповідно і духу, і букві основного політич-
ного документа держави. 

У власне історіографічній політологічній 
думці України ідеї “Суспільного Договору” ви-
ступали як союз князів влади з їх васалами – 
дрібними власниками засобів виробництва, ре-
месел і торгівлі, їх бойовими дружинами, адмі-
ністративно-чиновницькими шарами суспільст-
ва – національно вираженим “середнім класом”. 
(“Апокрисис” Христофора Філалета, ідеї демок-
ратів Вишенського, козака С. Климовського, 
філософів-просвітителів Козельського, Десниць-
кого, Лодія й ін.). 

Така, стисло, історія виникнення, розвитку і 
затвердження у свідомості і політичній практиці 
ідей про роль і значення “середнього класу” у 
політичному житті суспільства. Яке резюме з 
усього сказаного випливає? 

“Середній клас”, виникнувши в силу об’єкти-
вних історичних обставин, був і залишається 
важливим фактором політичного життя суспіль-
ства. Він відповідає всім критеріям явища 
“клас”, якщо до них відноситься по-сучасному 
творчо. Являючи собою не якусь консолідовану 
соціально-політичну спільність, а сукупність 
соціальних шарів і груп населення, утворене на 
основі ідентичних умов, потреб, цінностей і ін-
тересів при широкій розмаїтості професійної і 
соціально-етнічної їх приналежності. Це міль-
йонні маси – “великі групи людей”, що в тій чи 
іншій формі властиві “історично визначеній сис-
темі суспільного виробництва” (у даному випад-
ку, у нас – капіталістичному), мають лояльне, 
легітимне ставлення до приватновласницьких 

відносин, до засобів виробництва, незважаючи 
на те, чи мають вони індивідуально виражений 
чи асоційований характер, характер власності 
буржуазної держави. Так само як і по способах і 
розмірах одержуваної частки суспільного багат-
ства. Яка різниця, чи привласнюється безпосеред-
ньо додана власність підприємцем-буржуа опо-
середковано, від того ж капіталістичного прибу-
тку держави, державний службовець, завідую-
чий кафедрою – працюючий пенсіонер – пенсію 
в розмірі 900 грн. Чи естрадний артист, спорт-
смен, що одержують мільйонні гонорари від 
грабіжницьких цін на квитки на їхні виступи. Чи 
фахівець-лікар, що бере в сукупності великі го-
норари приватно від своїх пацієнтів, від солідар-
ного зв’язку з аптеками. Чи хабарники-судді, 
корумповані чиновники та інші. Усі ці люди 
капіталістичної системи одного класу, ім’я яко-
му – “середній клас”. В принципі “середній 
клас” виступає неодмінним атрибутом будь-
якого антагоністичного суспільства, змінюючи, 
у залежності від його сутності, свій соціально-
класовий склад, характер, цінності, орієнтації. 
Згадайте більшовицьку стратегію стосовно се-
лянства в часи колективізації – союз із середня-
ком, при опорі на бідноту, проти куркуля... 

Що ж стосується поняття “середній”, то це, 
звичайно, не арифметичне середнє, а проміжна 
соціально-політична спільність між класом – 
носієм влади і тими, по відношенню до кого 
здійснюється політика панування і підпорядку-
вання. Соціальний шар не тільки солідарний із 
владою, але фактично є спільником у ній. З цьо-
го і складається політична роль “середнього кла-
су”. Його значення, функції, задачі. Метою же 
правлячого режиму є формування й організація 
діяльності “середнього класу” на його підтрим-
ку, мобілізації його зусиль на реалізацію політи-
ки, що проводиться владою. 

Сьогоднішня влада в Україні провадить доб-
ре сплановану й ефективну політику стосовно 
“середнього класу”. Базою, на якій він будується 
і розвивається, є численне чиновництво катего-
рії “держслужбовець”. Воно стимулюється не 
тільки власним привілейованим їхнім положен-
ням і підвищеними окладами, але і високопіль-
говою пенсійною системою. Установлені нею 
терміни вислуги і відсотки стабілізують і спаю-
ють цей кістяк “середнього класу” України. Зна-
чення цього фактора неможливо переоцінити. 
Чого вартий один тільки Закон, нині прийнятий, 
про внесення поправок і змін до Закону про пен-
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сії, відповідно до якого раніше призначені пенсії 
цієї категорії будуть переглядатися з розрахунку 
до виплачуваних різних збільшень заробітної 
плати... 

Сьогоднішній “середній клас” України, що 
виступає сукупністю різних соціальних груп із 
усіх класів і шарів суспільства, з урахуванням 
нинішньої неефективності, безсистемності і не-
організованості протиборчої діяльності трудя-
щих і очолюваної їхньої радикальної опозиції, в 
умовах відсутності в даний час більш ніж семи-
мільйонної найбільш діяльної й активної трудо-
вої міграції, представляє цілком самодостатню 
опору по розширенню і зміцненню цієї соціаль-
ної бази за рахунок підприємців малого і серед-

нього бізнесу міста і села, про що і говорив Пре-
зидент України Л.Д. Кучма, може похитнути 
сьогоднішня політична рівновага. Таким чином, 
фактор ризику міцності влади і його політиків 
залишається. Такі сутність, зміст і політичне 
значення “середнього класу”. 
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