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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ (НА 

ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ ТАТАРСТАН) 

У статті розглядається поява нових моделей поведінки представників 

середнього класу в умовах трансформації економічної системи. На основі 

аналізу даних 2012-1013 року, отриманих у результаті дослідження середнього 

класу Республіки Татарстан, виявлено особливості його формування, 

запропоновано деякі рекомендації, які сприяють досягненню сталого розвитку 

соціальної спільності в регіоні.  
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поведінки. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА (НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

В статье рассматривается появление новых моделей поведения  

представителей среднего класса в условиях трансформации экономической 

системы. На основе анализа  данных 2012-1013 года, полученных в результате 

исследования среднего класса Республики Татарстан,  выявлены особенности 



его формирования, предложены некоторые рекомендации, способствующие 

достижению устойчивого развития социальной общности в регионе. 

Ключевые слова: средний класс, роль в рыночной экономике,  новая 

модель поведения. 
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PECULIARITIES OF FORMATION OF MIDDLE CLASS (ON THE 

EXAMPLE OF REPUBLIC TATARSTAN) 

The article discusses the emergence of new patterns of behaviour of the middle 

class in the conditions of transformation of the economic system. Based on the 

analysis of data 2012-1013 year, received in the result of the study of the middle class 

of the Republic of Tatarstan, peculiarities of its formation, some recommendations 

that contribute to sustainable development of the social community in the region.  

Key words: middle class, the role in a market economy, a new model of 

behavior. 

 


