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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми. Соціальна проблема бідності тією чи іншою 

мірою притаманна різним епохам та усім суспільствам світу. Ця проблема 

привертає увагу науковців, управлінців, політиків та широкої громадськості.  

Проблема бідності загострилася в Україні у 1990-х роках і відтоді є постійною 

темою публікацій у медіа та політичних дискусій. Бідність та її репрезентації у 

медіа та політичному дискурсі є одним із чинників формування соціальної 

напруги і нестабільності в суспільстві. Комплексне, багатовимірне явище 

бідності має об’єктивну та суб’єктивну складові. Об’єктивний вимір бідності 

стосується насамперед економічних та соціальних показників добробуту 

населення, їхньої динаміки. Суб’єктивний вимір цього явища актуалізується 

комунікацією в системі «політичні суб’єкти – електорат», відмінностями у 

сприйнятті чинників виникнення та поширення бідності, можливих шляхів її 

подолання на різних рівнях – від індивідуальної та масової свідомості до медіа. 

Складний взаємозв’язок цих двох вимірів та роль медіа у формуванні і 

репрезентації цього зв’язку є темою дисертаційної роботи.  

Для сучасної соціології характерне переосмислення теоретико-

методологічних основ, зокрема, в межах так званих «дебатів щодо ролі структури 

та агентності». Опонентами в цих дебатах, з одного боку, є прихильники відносно 

жорсткої детермінованості соціальної поведінки масштабними соціальними 

структурами, а з іншого – ті, хто наголошує на свободі соціальної поведінки та 

динамічності соціальної реальності, що набуває сенсу у процесі комунікації. 

Дилема «структура чи агент» вирішується в межах теорії структурації (М. Арчер 

та Е. Гідденса). Теорія структурації та пов’язаний із нею конструкціонізм дають 

можливість проаналізувати вплив на конструювання дискурсу соціальних 

проблем як з боку сталих та масштабних соціальних структур, так і з боку 

відносно автономних агентів, які діють у медіапросторі. 

Упродовж останніх десятиліть сформувалося особливе предметне поле 

конструкціоністських досліджень, спрямоване на об’єкт медіапростору. Зокрема, 

досліджуються такі аспекти: соціальні особливості «нових» і «старих» медіа, їх 

взаємозв’язок із соціальною нерівністю, політикою та управлінням. Із позицій 

конструкціонізму, дискурсивне поле суспільства розглядається як таке, що стає 

ареною зіткнення не лише різних політико-управлінських ініціатив, а й різних 

(часом альтернативних) інтерпретацій потреб суспільства, суспільного блага. 

Одним із найбільш впливових механізмів такого переозначення є медіа, які 

поширюють і вкорінюють у масовій свідомості сприйняття «небажаних» 

соціальних обставин, «винуватців», які призводять до їхнього виникнення, та 

шляхів регулювання соціальних проблем. 

Практична актуальність теми дослідження зумовлюється: по-перше, 

об’єктивною гостротою проблеми бідності, по-друге, істотним значенням 

інструменталізації теми бідності у медіапросторі в контексті боротьби 

політичних суб’єктів за електоральну підтримку та реалізацію власних бачень 
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суспільно-політичного розвитку суспільства. Теоретична актуальність теми 

дослідження пояснюється тим, що розгляд проблеми бідності як медіаконструкту 

дає змогу простежити етапи її зародження, актуалізації (чи деактуалізації), 

конструювання та реконструювання, формування та співвідношення різних 

дискурсів проблеми бідності. Локальний вимір теоретичної актуальності полягає 

в тому, що в українській соціології переважає об’єктивістський підхід до 

соціальних проблем загалом і до проблеми бідності зокрема; бракує ґрунтовних 

теоретизацій цього явища з позицій суб’єктивістського підходу, а також 

апробованих інструментів його емпіричного дослідження. Малодослідженими є 

особливості конструювання проблеми бідності в українському медіапросторі. 

Недостатньо розкритими залишаються механізми формування фреймів як 

елементів дискурсу проблеми бідності.  

Соціологія соціальних проблем ХХ століття переважно представлена 

об’єктивістською традицією. Це, зокрема, підхід соціальної дезорганізації 

(У. Томас, Ф. Знанецький, Е. Дюркгейм, Р. Парк, Е. Берджесс), структурної 

напруги (Р. Мертон. Р. Нісбет), марксистський підхід та ін. На противагу цій 

традиції сформувалася суб’єктивістська традиція, частиною якої є 

конструкціоністський підхід до соціальних проблем. Ця перспектива 

представлена низкою дослідницьких напрямів: суб’єктно-орієнтованими 

концепціями в рамках класичних соціальних теорій (Л. Уорд, Г. Тард, Ф. Тьоніс, 

М. Вебер); феноменологією (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман) та етнометодологією 

(Г. Гарфінкель), символічним інтеракціонізмом (Ч. Кулі, Д. Мід), неокласичними 

соціальними теоріями, репрезентованими у вченнях про соціальну дію та 

структуру (Ф. Знанецький, Г. Беккер, Т. Парсонс); некласичними та 

постмодерністськими концепціями (Ю. Габермас, Н. Луман, П. Бурдьє). Повною 

мірою потенціал конструкціоністського підходу до соціальних проблем 

розкритий у дослідженнях Дж. Беста, П. Ібарри, М. Спектора, Дж. Кітсуса. Щодо 

напрацювань соціологів із пострадянських країн, то значну їхню частину 

становлять роботи оглядового характеру, мета яких ознайомити з 

напрацюваннями зарубіжних конструкціоністів та методологічними інноваціями 

сучасності (С. Ярошенко, І. Ясавеєв, Н. Черниш, А. Петренко-Лисак). Роботи 

емпіричної спрямованості значно менш представлені, мають характер 

поодиноких розвідок (Є. Поспєлова, О. Кольцова). Серед українських 

дослідників медіаконструювання соціальних проблем вирізняються роботи 

Л. Климанської, Л. Юзви. Методику емпіричного дослідження медіадискурсів 

опрацювали українські дослідники Л. Засєкіна та С. Засєкін.  

Наукова проблема, на розв’язання якої спрямована робота, полягає у 

суперечності між недостатнім рівнем наукового осмислення конструювання 

соціальної проблеми бідності в українському медіапросторі, з одного боку, та 

об’єктивною гостротою явища бідності, яке інтенсивно інструменталізується 

політичними суб’єктами (в тому числі з метою електоральної мобілізації 

населення), з іншого боку. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в рамках науково-дослідної теми кафедри 

соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська 

політехніка» «Соціогуманітарний вимір регулювання проблем сучасного 

українського суспільства» (номер державної реєстрації 0112U007338). 

Метою дослідження є соціологічна концептуалізація конструювання 

дискурсу соціальної проблеми бідності в сучасному українському медіапросторі. 

Визначена мета зумовила необхідність розв’язання низки дослідницьких 

завдань: 

– розкрити зміст зарубіжного та українського наукового дискурсу, 

присвяченого соціальному конструюванню проблеми бідності в медіапросторі, та 

виявити особливості дослідження проблеми соціогуманітарними дисциплінами; 

– охарактеризувати об’єктивістську та суб’єктивістську традиції у соціології 

соціальних проблем, розкрити їх слабкості та переваги інтерпретації проблеми 

бідності;  

– впорядкувати категоріально-понятійний апарат конструкціоністського 

дослідження соціальних проблем, розмежувати поняття «конструкт соціальної 

проблеми», «дискурс соціальної проблеми», «фрейм соціальної проблеми»  

та ін.; 

– встановити особливості дискурс-аналізу та фрейм-аналізу як методик 

дослідження медіапростору та запропонувати інструменти прикладного 

дослідження конструювання соціальної проблеми бідності в медіапросторі з 

увагою до його статичних та динамічних аспектів і відповідних політико-

управлінських проекцій. Апробувати вказані інструменти в емпіричному 

дослідженні українського медіапростору; 

– проаналізувати особливості медіапростору українського суспільства як 

особливого інституційного поля, в якому відбувається конструювання соціальної 

проблеми бідності; 

– здійснити порівняльний аналіз експертного та медійного дискурсів з метою 

виявлення взаємозв’язку між медіадискурсом соціальної проблеми бідності, 

об’єктивним станом явища бідності в сучасному українському суспільстві та 

можливостями регулювання цієї соціальної проблеми політико-управлінськими 

засобами. 

Об’єкт дослідження – дискурс соціальної проблеми бідності в сучасному 

українському медіапросторі. 

Предмет дослідження – особливості конструювання соціальної проблеми 

бідності в сучасному українському медіапросторі.  

Методологічною основою дослідження є низка несуперечливих 

теоретичних положень, які представляють теорію структурації М. Арчер та 

Е. Гідденса, у межах якої вирішується дилема «структура чи агент»; 

конструкціоністський підхід у соціології, згідно з яким соціальні проблеми 

розглядаються не як «об’єктивні умови», а як результат соціального 

конструювання (П. Бергер, Т. Лукман, Дж. Бест, М. Спектор, П. Ібарра, 
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Дж. Кітсус, С. Хілгартнер, Ч. Боск); теорії дискурс-аналізу (Р. Келлер, Е. Лакло, 

Ш. Муфф, Н. Феркло, Р. Водак), теорія фрейм-аналізу (І. Гоффман). 

Методи дослідження. Реалізацію поставленої мети та завдань забезпечило 

використання низки загальнонаукових та специфічно соціологічних методів. Для 

концептуалізації понять «соціальна проблема», «динаміка соціальної проблеми», 

«дискурс», «фрейм» та ін. використано методи аналізу та синтезу. Порівняльний 

метод застосований у з’ясуванні особливостей суб’єктивістського й 

об’єктивістського розуміння соціальних проблем, дискурс-аналітичних теорій та 

методологій. У дослідженні використано спеціальні соціологічні методи збору та 

аналізу отриманої інформації, а саме: експертне опитування та методику 

фреймового аналізу медіатекстів (авторства Л. Засєкіної та С. Засєкіна). Базу 

емпіричних даних утворюють тексти глибинних інтерв’ю експертів (працівників 

медіа, державних службовців, активістів громадських організацій; 16 осіб) та 

медійні тематичні тексти (65 статей). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у висвітленні 

особливостей процесу конструювання соціальної проблеми бідності в сучасному 

українському медіапросторі і включає наступні положення: 

Вперше:  

– здійснено соціологічну концептуалізацію конструювання дискурсу 

соціальної проблеми бідності в сучасному українському медіапросторі. Виділено 

особливості та динаміку дискурсу соціальної проблеми бідності в сучасному 

українському суспільстві. З’ясовано, що конструювання соціальної проблеми 

бідності відбувається найбільш інтенсивно у передвиборчі періоди, а найменш 

інтенсивно – у поствиборчий період. Існує зв’язок між інтенсивністю 

конструювання проблеми бідності у медіапросторі та об’єктивною соціально-

економічною динамікою. З’ясовано, що в періоди малої інтенсивності 

медіаконструювання дискурсів проблеми бідності частіше застосовується фрейм 

«суб’єктивної бідності» (який пріоритезує особливості сприйняття людьми 

власної життєвої ситуації), а в періоди високої інтенсивності – фрейм 

відповідальності політичних суб’єктів. Виявлено, що відповідні конструкції 

створюються та поширюються на різних етапах життєвого циклу соціальної 

проблеми бідності. Кожному з етапів відповідають певні фрейми соціальної 

проблеми, які є дієгенеруючими схемами для формування і втілення політико-

управлінських рішень. Життєвий цикл соціальної проблеми бідності, як і 

життєвий цикл інших соціальних проблем, є не лінійним, а маятниковим 

процесом. Останній не має завершального етапу, а складається з періодів 

актуалізації політико-управлінського регулювання проблеми та деактуалізації (з 

відносною втратою інтересу громадськості, медіа та політикуму до проблеми), є 

перманентним, але набуває різної інтенсивності і суспільно-політичного значення 

або ж існує латентно; 

– з’ясовано, що конструкціоністський опис життєвого циклу соціальних 

проблем доцільно адаптувати до українських умов, зокрема, через увагу до 

особливостей медіапростору та його взаємозв’язку з політико-управлінською 
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сферою. Медіапростір є частиною ширшої культурної й інституційної 

«оболонок» і «набуває форми» більш масштабних соціальних та політичних 

структур. Медіапростір українського суспільства є неплюралістичним, значною 

мірою контролюється корпораціями і політичними групами. У цьому контексті 

первинний етап життєвого циклу проблеми, який полягає у формуванні вимоги, 

ініціюється не широкою громадськістю, громадськими активістами чи носіями 

проблеми (ураженими групами), а представниками політико-управлінських кіл. 

Надалі інтенсивність проблематизації тих чи інших явищ синхронізується з 

динамікою політичної системи, зокрема з електоральним процесом.  

Уточнено:  

– категоріально-понятійний апарат конструкціонізму. Зокрема вдосконалено 

концептуалізацію понять «конструкт соціальної проблеми», «фрейм соціальної 

проблеми», «дискурс соціальної проблеми», «(гранд/мета) наратив», 

«(макро/суб)фрейм», «формування та поширення дискурсу», «(ре)фреймінг», 

«вирівнювання/поширення фрейму» та запропоновано їх авторські визначення; 

– розуміння дискурсу і фрейму соціальних проблем та методів їх 

емпіричного аналізу. Дискурс соціальної проблеми є смисловою системою, яка 

різнобічно описує небажані соціальні обставини у статичному та динамічному 

аспектах. Ця смислова система може набувати статусу комплексної 

комунікативної технології та інструменталізуватися політичними суб’єктами. 

Метою застосування цієї комунікативної технології може бути легітимізація 

політико-управлінських засобів регулювання соціальних проблем. Фрейм(и) 

соціальної проблеми є елементами цієї смислової системи, формують сприйняття 

та дії щодо її окремих аспектів. Зокрема це: діагностичний фрейм (інтерпретація 

об’єктивних умов); прогностичний фрейм (окреслення певного бачення 

можливих перспектив розгортання проблеми); конфліктний фрейм (виділення 

відмінностей групових інтересів у зв’язку із проблемою); фрейм вимог та 

відповідальності (уявлення про належні дії із регулювання проблеми, визначення 

і покарання «винних» у ній); фрейм депривації (уявлення про 

несправедливу обділеність належними соціально-економічними благами, 

цінностями, правами); фрейм посилення (апеляція до моралі, етики, релігії, 

орієнтація на емпатію з боку аудиторії медіаповідомлення); фрейм ідентичності 

причетних (уявлення про учасників певних життєвих обставин, носіїв певної 

соціальної проблеми). 

Подальший розвиток одержали: 

– застосування методики фреймового аналізу авторства Л. Засєкіної 

та С. Засєкіна у дослідженні письмових текстів медійних повідомлень, що 

створює передумови для ширшого залучення цієї методики у практику 

емпіричних досліджень конструювання соціальних проблем;   

– суб’єктивістська соціологічна традиція у дослідженні соціальної проблеми 

бідності з акцентом на соціальне конструювання та інструменталізацію дискурсу 

проблеми бідності в політико-управлінській сфері сучасного українського 
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суспільства. З’ясовано, що об’єктивістський підхід має істотні обмеження, 

оскільки не розкриває механізми змін політико-управлінських підходів до 

регулювання проблеми бідності та нехтує соціокультурними аспектами відчуття 

суб’єктивної бідності, переважно обмежуючись вузькою економічною 

інтерпретацією цього явища.   

Практичне значення отриманих результатів. Положення дисертаційного 

дослідження розкривають теоретико-методологічні позиції дискурс-аналізу 

соціальних проблем, розширюють наукові уявлення про роль соціологічного 

дискурс-аналізу та фрейм-аналізу у процесі конструювання соціальних проблем 

на різних етапах життєвого циклу. Представлені теоретико-методологічні позиції 

є доречними у розробці та реалізації державних програм регулювання проблеми 

бідності. Розглянуті у роботі дискурси соціальної проблеми бідності можуть 

застосовувати функціонери політичних партій та громадських організацій у 

процесі комунікацій із громадськістю. Теоретичні висновки і положення можуть 

бути використані в процесі викладання навчальних курсів із «Соціології 

соціальних проблем» та «Соціології медіа» для студентів соціологічних та 

суміжних спеціальностей.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Наукові результати, висновки та положення наукової новизни, 

що містяться в дисертації, є особистим доробком здобувача. 

Апробація результатів.   Основні положення дисертаційного дослідження 

були виголошені та обговорені на наукових і науково-практичних конференціях 

та форумах: ІІІ Всеукраїнській конференції молодих науковців «Соціологія – 

соціальна робота – регулювання соціальних проблем» (м. Львів, 2013 р.); 

VІІ Львівському соціологічному форумі «Постмодерні, модерні та традиційні 

виміри сьогочасного українського суспільства» (м. Львів, 2013 р.); ІІ Конгресі 

САУ «Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи» (м. Харків, 2013 р.); 

IV Всеукраїнській конференції молодих науковців «Соціологія – соціальна 

робота – регулювання соціальних проблем» (м. Львів, 2014 р.); XI Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: 

наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в соціологічному 

розумінні суспільства» (м. Київ, 2014 р.); Міжнародній конференції «Between 

work & retirement» (Краків, Польща, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Якубинська наукова сесія» (Харків, 2014 р.); Конференції «Sieć 

pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej» (м. Краків, Польща, 2014 р.); 

V Всеукраїнській конференції молодих науковців «Соціологія – соціальна робота 

– регулювання соціальних проблем» (м. Львів, 2015 р.); VІ Всеукраїнській 

конференції молодих науковців «Соціологія – соціальна робота – регулювання 

соціальних проблем» (м. Львів, 2016 р.); Х Львівському соціологічному форумі 

«Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, 

можливості» (м. Львів, 2016 р.).  
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Публікації. Отримані результати представлені в 13 наукових публікаціях, з 

яких, зокрема, п’ять – у фахових виданнях із соціології, три – у виданнях 

іноземних держав та п’ять – у збірниках тез виступів на наукових конференціях.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 215 сторінок. Обсяг основної частини дисертації – 170 сторінок. 

Список використаних джерел містить 148 найменувань і розміщений на 

15 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, її відповідність 

загальному стану й тенденціям розвитку сучасного українського суспільства, 

окреслено ступінь наукової розробленості, сформульовано мету, завдання, об’єкт 

і предмет дослідження, визначено методологічні засади, наукову новизну й 

теоретико-практичну значущість отриманих результатів, наведено дані про 

апробацію роботи та публікації автора.  

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні аспекти 

дослідження соціальних проблем» представлено огляд соціогуманітарного 

дискурсу щодо розуміння явища соціальних проблем. Розмежовано 

об’єктивістську та суб’єктивістську традиції відповідних інтерпретацій. До 

першої належать підхід соціальної патології, інтерпретація соціальних проблем 

як вияву соціальної дезорганізації, функціоналістський підхід та ін. Натомість 

суб’єктивістський підхід формувався у межах етнометодології, феноменології, 

символічного інтеракціонізму, конструкціонізму та ін. Відповідно до останнього 

соціальні проблеми розглядають не стільки як об’єктивні обставини, скільки як 

процес реагування на соціальні умови, позначення їх як небажаних, а також 

визначення засобів їхнього регулювання. Конструкціонізм інтерпретує соціальні 

явища як соціальні конструкти, що використовуються (інструменталізуються) у 

комунікативних взаємодіях. 

У розділі розглянуто зміст конструкціоністського підходу та упорядковано 

відповідний категоріально-понятійний апарат. Наголошено на тому, що базовий 

формат конструкціоністського підходу потребує розуміння декількох основних 

термінів: вимога, проблематизація, конструкт соціальної проблеми, дискурс 

соціальної проблеми, фрейми соціальної проблеми. Вимога (позов, претензія) – 

це процес соціальної проблематизації, який полягає в тому, що той чи інший 

соціальний суб’єкт вказує на умови, які викликають занепокоєння. 

Проблематизація – колективне визначення певних обставин, яке призводить до 

кваліфікації цих обставин як соціальної проблеми. Уражені групи, як правило, 

відчувають недостатність ресурсів для просування своїх вимог. Відповідно 

проблематизація обставин, які турбують ці групи, є прерогативою політичних 

агентів. Остання обставина посилюється у так званих неплюралістичних 

медіасистемах.   
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Конструкт – це поєднання низки понять, яке встановлює смислові зв’язки 

між явищами. Конструкт соціальної проблеми містить такі елементи: 

інтерпретацію сутності проблеми, умов та обставин, які викликають 

занепокоєння; мотивацію проблемності тих чи інших обставин; перспективу 

проблеми (інтерпретацію ймовірних та належних дій). У межах кожного з 

названих структурних елементів можуть міститися окремі фрейми соціальної 

проблеми (діагностичний, прогностичний, конфліктний, фрейм вимог та 

відповідальності, фрейм депривації, фрейм посилення, фрейм ідентичності 

причетних та ін.). Фрейм постає як дієгенеруюча структура, яка формується та 

циркулює через дискурси. Уточнювальним поняттям, яке стосується динамічного 

аспекту конструювання соціальних проблем, є поняття «фреймінг». Фреймінг – 

це технологічний прийом, операція в межах комунікативної технології, яка 

передбачає використання визначеного фрейму проблеми для того, щоб отримати 

задане емоційне ставлення і готовність до дії.  

Під «дискурсом соціальної проблеми» розуміємо сукупність суспільно-

політичних зв’язків, що мають текстовий вираз та перетворюються на 

комунікативну технологію при формуванні політичних цілей. Процес соціальної 

проблематизації (тобто кваліфікації певних соціальних обставин як небажаних) 

слід розглядати у темпорально-стадійному вимірі. Ключовим у цьому сенсі є 

поняття життєвого циклу. Останній складається з кількох послідовних стадій: 

формування вимог – залучення медіа – реакція громадськості – політико-

управлінська реакція – соціальне регулювання проблеми – результати втілення 

політико-управлінської реакції. На кожній із зазначених стадій відбувається як 

конструювання, так і реконструювання соціальної проблеми: спочатку заявники 

вимог привертають увагу широких груп громадськості та політико-управлінської 

сфери до обставин, які викликають стурбованість; медіа трансформують первинні 

вимоги у вторинні; громадськість висуває свої власні інтерпретації; врешті творці 

політики трансформують проблему так, щоб це відповідало новому політичному 

курсу.  

До інструменталізації «дискурсу бідності» можуть вдаватися різні 

політичні суб’єкти. Метою є мобілізація електоральної підтримки, вплив на 

політичний процес. У розділі наголошено на тому, що дискурсивно бідність 

постає як політична проблема та чинник прийняття політичних рішень. З іншого 

боку, така перспектива дає можливість розглянути цілі політичного процесу і 

практики маніпуляції суспільною свідомістю.  

У другому розділі «Бідність як соціальна проблема» розглянуто генезу 

досліджень проблеми бідності у соціологічному дискурсі, а також об’єктивний 

вимір проблеми бідності в сучасному українському суспільстві. З’ясовано, що 

велику групу розвідок щодо проблеми бідності становлять роботи, присвячені 

неформальній економіці в локальних сільських спільнотах, мережам 

взаємопідтримки і так званій «економіці виживання». Відповідно, в межах цього 

розділу окреслені як дисциплінарні особливості аналізованого корпусу праць, так 

і їх змістова складова. 
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У період з XVIII до середини XIX ст. відбувається формування ідей про 

сутність і причини бідності в рамках соціал-дарвінізму, егалітаризму та 

статистико-соціологічного підходу. Прихильниками першого підходу є А. Сміт, 

Д. Рікардо, Т. Мальтус, Г. Спенсер, Ж. Прудон, Ф. Гіддінгс. Представники 

егалітарного підходу (К. Маркс, Ф. Енгельс, Е. Реклю) трактували бідність як 

соціальне лихо, викликане недосконалістю капіталістичної системи 

господарювання. Представників статистико-соціологічного підходу (Ф. Ле Пле, 

Ч. Бут, С. Раунтрі) вважають піонерами у питанні емпіричного вимірювання 

бідності. Кінець XIX – початок XX ст. характеризується формуванням концепції 

прожиткового мінімуму, тобто підходу, який в основу визначення бідності заклав 

критерій доступності мінімального набору товарів і послуг. У 60–80-х рр. XX ст. 

відбулось становлення концепцій відносної депривації, соціальної ексклюзії, 

культури бідності та андеркласу, соціального виключення, маргіналізації. 

Концепція відносної бідності передбачає зарахування до бідних тих сімей, чиї 

доходи істотно нижчі за середній стандарт добробуту в даному суспільстві. 

Важливим є також питання методики вимірювання бідності. У світовій практиці 

використовують декілька методів вимірювання бідності: нормативний, 

статистичний, стратифікаційний, евристичний, економічний та ін.  

Історично склалось так, що становлення концепцій бідності в українській 

соціології відстає від західного досвіду. Поняття бідності тривалий час було 

усунуте з контексту соціальної політики в нашій країні, замість «бідні» уживали 

поняття «малозабезпечені». З початку 1990-х рр. українська соціологія почала 

накопичувати значний теоретичний і емпіричний досвід із проблематики 

бідності. До особливостей бідності в Україні можна зарахувати такі 

характеристики: бідність значної частини населення, яке при цьому зберігає 

порівняно високий соціальний статус (рівень освіти, кваліфікації, соціальні 

зв’язки); поширеність бідності серед населення, яке працює; низький рівень 

якості життя населення загалом та соціальної інфраструктури зокрема; 

регіональна диференціація бідності (рівень бідності серед сільського населення є 

значно вищий, аніж у великих містах). У соціологічному дискурсі щодо бідності 

бракує уваги до проблематики соціокультурного визначення бідності та шляхів її 

подолання на рівні медіа та політико-управлінського дискурсу.  

У третьому розділі «Дискурс соціальної проблеми бідності у 

медіапросторі» розглянуто досвід емпіричних досліджень медіадискурсів 

бідності, реалізованих зарубіжними та українськими дослідниками, а також 

проаналізовано авторське дослідження відповідних дискурсів в українському 

медіапросторі. Емпіричні дослідження медіадискурсу щодо бідності, здійснені з 

теоретико-методологічних позицій конструкціонізму та фрейм-аналізу, є 

численними. Більшість таких досліджень виконали зарубіжні автори на 

«західному» емпіричному матеріалі. Початки соціологічних емпіричних 

досліджень медіадискурсу з конструкціоністських позицій датуються 1960-ми 

роками. Емпіричні дослідження медіадискурсу з перспективи конструкціонізму 

отримали «новий подих» у зв’язку з виникненням та поширенням сучасних 
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телекомунікаційних технологій, створенням електронних версій провідних ЗМІ, 

оцифруванням архівів медіатекстів.  

Аналіз сучасних емпіричних досліджень конструювання проблеми бідності 

у медіапросторі дає підстави констатувати. По-перше, найбільш значним є 

доробок відповідних емпіричних досліджень авторства американських 

дослідників. Дослідження українських науковців мають у цьому сенсі 

«наздоганяльний» характер і є нечисленними (Л. Климанська, Л. Юзва, 

М. Хилько). По-друге, від самого початку формування аналізованого напряму 

емпіричних досліджень для нього характерна критична спрямованість та увага до 

викривлень медіадискурсу. Наголошено на зсуві державної політики низки країн 

світу в бік «державної скупості». По-третє, з методичної точки зору, одним із 

центральних питань, які постають перед дослідником медіаконструювання 

проблеми бідності, є проблема «вибірки», чи, інакше кажучи, проблема 

визначення кола охоплених медіатекстів. По-четверте, існує значний плюралізм 

методик аналізу медіатекстів. Подібні методики мають враховувати особливості 

мови медіаповідомлень, а тому мають залучати напрацювання лінгвістики. 

Однією з перспективних методик вважаємо методику фреймового аналізу 

письмового тексту Л.  Засєкіної та С. Засєкіна.  

В емпіричній частині дослідження проаналізовано медіадискурс щодо 

бідності в українському медіапросторі впродовж 2000–2018 рр. Концептуальною 

та теоретичною ціллю емпіричного дослідження було з’ясування статичних і 

динамічних аспектів дискурсивних конструкцій проблеми бідності та їх політико-

управлінських проекцій у сучасному українському медіапросторі у вказаний 

період. У дослідженні застосовано комбінацію методів: 1) методика дискурс-

аналізу, запропонована Л. Засєкіною та С. Засєкіним, із застосуванням якої 

проаналізовано тексти українських медіа; 2) експертні опитування, дані яких 

опрацьовано методом фрейм-аналізу. У дослідженні поєднано кількісні та якісні 

соціологічні методи, що має за мету отримання різнобічного знання про предмет 

дослідження. Виявлено, що на різних стадіях життєвого циклу соціальних 

проблем використовуються різні фрейми, які є дієгенеруючими схемами, тобто 

мають вплив на соціальні практики і можуть слугувати факторами суспільно-

політичного регулювання проблем.  

На підставі опрацювання 65 текстів українських медіа за період 2000–

2018 рр. за змістом медіадискурсу бідності виокремлено п’ять періодів, які 

різняться за переважанням тих чи інших фреймів бідності у загальному 

медіадискурсі бідності як соціальної проблеми. Фреймування бідності у 

медіадискурсі за аналізований період здійснюється з різною інтенсивністю. 

Найбільш інтенсивно бідність фреймувалася медіа у період 2000–2003 рр. 

Найменш інтенсивно фреймування бідності українськими медіа відбувалося у 

період 2006–2007 рр. Аналіз динаміки фреймування бідності дає можливість 

побачити взаємозв’язок медіадискурсів та політичного процесу. Так, наприклад, 

у період політичної напруги часів Помаранчевої революції (2004–2005 рр.) одним 

із найбільш виражених фреймів є «бідність як тема політичної агітації». Такий 
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взаємозв’язок також виявляється і в тому, що в період 2014–2016 рр. з’являється 

новий медіафрейм – «бідність як ефект кризи та війни». У наступний період 

(2016–2018 рр.) відбувається інтенсифікація медіадискурсів бідності, що, 

ймовірно, зумовлено відповідним етапом політичної динаміки (президентські 

вибори 2019 року). У цей період поряд із фреймом «бідності як ефекту кризи та 

війни» інтенсифікуються фрейми «бідності як ганьби для держави», в якому ця 

соціальна проблема представлена як наслідок недолугого управління і корупції, 

та альтернативний до нього фрейм «економічних реформ», який наголошує на 

успіхах державного управління у пом’якшенні проблеми бідності. Загалом, 

сукупна питома вага зафіксованих фреймів бідності за вказаний період 

«стрибає», певним чином синхронізуючись із динамікою політичного життя 

країни. Так, зокрема, політично малоінтенсивний період 2006–2007 рр. має 

сукупний показник питомої ваги фреймів соціальної проблеми бідності у 

медіадискурсі більш ніж удвічі нижчий за політично інтенсивний період 2010–

2013 рр.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі відповідно до поставленої мети та завдань 

здійснено соціологічну концептуалізацію процесів конструювання дискурсу 

соціальної проблеми бідності, розглянуто статичні та динамічні аспекти 

відповідних медіадискурсів у сучасному українському медіапросторі та їх 

політико-управлінських проекцій з позицій конструкціонізму. Отримані 

результати довели наукову спроможність запропонованої методології та методики 

дослідження. Дисертаційне дослідження спричиняється до подолання 

суперечності між недостатнім рівнем осмислення особливостей конструювання 

соціальної проблеми бідності в українському медіапросторі, з одного боку, та 

інтенсивною інструменталізацією медіадискурсів проблеми бідності у політико-

управлінській сфері, з іншого.  

Уточнено центральні та похідні поняття методології конструкціонізму 

(«конструкт / дискурс соціальної проблеми», «фрейм соціальної проблеми», 

«фреймінг соціальної проблеми») та запропоновано їхні авторські визначення. 

Так, з’ясовано, що комунікативний конструкт / дискурс соціальної проблеми – це 

версія складних соціальних обставин, втілена у риторичних структурах 

(фразеологізмах), які, своєю чергою, становлять структуру проблеми в уявленні 

тих, хто її репрезентує. Дискурс соціальної проблеми визначено як смислову 

систему, яка описує (не)бажані соціальні обставини та може набувати статусу 

комунікативної технології, інструменталізуватися політичними суб’єктами, 

зокрема, з метою легітимізації політико-управлінських засобів регулювання 

соціальних проблем. Фрейм соціальної проблеми – це рамка, модель організації 

проблеми, яка вказує на соціально визнані межі сприйняття різних елементів 

реальності та має конативну проекцію, тобто вказує на належні способи дії. 

Дискурси є масштабними символічними утвореннями та розрізняються і 
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характеризуються тим, яким є зміст і композиція окремих фреймів у їхніх межах. 

Фрейми соціальної проблеми розглянуто як елементи дискурсу / конструкту 

соціальної проблеми. На цій основі виділено сім фреймів: діагностичний; 

прогностичний; конфліктний фрейми; фрейм вимог та відповідальності; фрейм 

депривації; фрейм посилення; фрейм ідентичності причетних. Фреймінг складних 

соціальних обставин постає технологічним прийомом, операцією в межах 

комунікативної технології. 

Теоретико-методологічною базою аналізу дискурсу соціальної проблеми 

бідності як комунікативної технології є поєднання загальних принципів 

методології конструкціонізму, деталізованих за допомогою понять «дискурс» та 

«фрейм» (у процесуальному вимірі – «конструювання дискурсу» та «фреймінг»), 

а також екстраполяції відібраних положень на українські реалії. Соціальні 

проблеми є різнобічним соціальним явищем, яке охоплює об’єктивну та 

суб’єктивну складову. Об’єктивна складова соціальної проблеми відображає 

певні аспекти дійсності у їхньому конкретно-предметному вимірі, що може, 

зокрема, мати статистичний вираз. Суб’єктивна складова соціальних проблем 

полягає у сприйнятті певних об’єктивних обставин тими чи іншими індивідами, 

соціальними групами, суспільствами. Сприйняття тих чи інших об’єктивних 

обставин як соціальної проблеми може різною мірою віддзеркалювати 

об’єктивну значущість, зміст, масштаби того чи іншого явища. Поширені у 

суспільстві сприйняття тих чи інших об’єктивних явищ як соціальної проблеми 

пов’язані насамперед із політико-управлінськими діями, спрямованими на 

регулювання того чи іншого явища. Інтерпретації об’єктивних явищ як 

соціальної проблеми можуть формуватися та поширюватися цілеспрямовано. 

Зокрема, суб’єктами формування та поширення таких інтерпретацій можуть бути 

групи причетних до певного об’єктивного явища, а також ті, хто з певною метою 

інструменталізує соціальні проблеми як комунікативні конструкції. 

Важливим є процесуальне розуміння означення об’єктивних явищ як 

соціальних проблем. У цьому динамічному процесі розгортається життєвий цикл 

соціальної проблеми, який може охоплювати етапи проблематизації та 

депроблематизації та є результатом міжгрупової комунікації, спрямованої на 

утвердження того чи іншого комплексу заходів із політико-управлінського 

регулювання певного явища. Структура соціальної проблеми як комунікативної 

конструкції включає дискурс соціальної проблеми. Останній своєю чергою 

складається з низки фреймів соціальної проблеми, які є когнітивними та 

дієгенеруючими за своєю функцією. Життєвий цикл соціальної проблеми 

бідності, як і життєвий цикл інших соціальних проблем, сприймаємо не як 

лінійний, а як маятниковий процес та такий, що не має завершального етапу і 

складається з періодів актуалізації (з інтенсифікацією політико-управлінського 

регулювання проблеми) та деактуалізації (із відносною втратою інтересу 

громадськості, медіа та політикуму до проблеми). Соціальна проблема як 

медіадискурс набуває різної інтенсивності і суспільно-політичного значення в 

одні періоди життя суспільства або ж існує латентно в інші. 
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Конструкціоністський опис життєвого циклу соціальних проблем має бути 

адаптованим до українських умов, зокрема, через увагу до особливостей 

медіапростору та його взаємозв’язку з політико-управлінською сферою. 

Медіапростір є частиною ширшої культурної та інституційної «оболонок» і 

«набуває форми» масштабних соціальних і політичних структур. У 

неплюралістичних медіасистемах, контрольованих корпораціями і політичними 

групами, первинний етап життєвого циклу проблеми (формулювання та 

просування вимоги) ініціюється не широкою громадськістю чи носіями проблеми 

(ураженими групами), а представниками політико-управлінських кіл. Надалі 

інтенсивність проблематизації явища бідності синхронізується з динамікою 

політичної системи та електорального процесу зокрема. 

Відповідно до цих положень розроблено методичну частину 

дисертаційного дослідження. Розкриття дискурсів соціальної проблеми бідності у 

медіапросторі емпірично реалізовано із застосуванням синтезу методик дискурс-

аналізу та фрейм-аналізу як таких, що є методологічно сумісними з 

конструкціонізмом та інтенсивно застосовуються у дослідженні 

медіаповідомлень. У роботі через емпіричне дослідження верифіковано 

соціологічний концепт фреймінгу соціальної проблеми бідності у медіапросторі. 

На методичному рівні у дослідженні реалізовано емпіричний аналіз медійних та 

експертних текстів із застосуванням авторського інструментарію, на основі якого 

виділено динаміку та особливості дискурсу соціальної проблеми бідності в 

сучасному українському суспільстві. Із застосуванням адаптованої автором 

методики фреймового аналізу медіатекстів проаналізовано медіаповідомлення та 

експертні оцінки, на основі яких виділено особливості та динаміку дискурсу 

соціальної проблеми бідності в сучасному українському суспільстві. Виявлено, 

що конструювання соціальної проблеми бідності є найбільш інтенсивним у 

передвиборчі періоди, а найменш інтенсивним у поствиборчий період, що 

пояснюється динамікою мобілізаційної активності політичних агентів. Також 

з’ясовано, що в періоди малої інтенсивності медіаконструювання дискурсів 

проблеми бідності частіше застосовується фрейм «суб’єктивної бідності» (який 

наголошує на особливостях сприйняття людьми власної життєвої ситуації), а в 

періоди високої інтенсивності медіаконструювання дискурсів проблеми бідності  

–  фрейм відповідальності політичних суб’єктів.   

Здійснено ретроспективний аналіз динаміки медіадискурсу соціальної 

проблеми бідності у контексті соціально-політичних змін в українському 

суспільстві впродовж останніх десятиліть. Виявлено, що відповідні конструкції 

створюються та поширюються на різних етапах життєвого циклу соціальної 

проблеми бідності. Кожному з етапів відповідають певні фрейми соціальної 

проблеми, які є дієгенеруючими схемами для формування і втілення політико-

управлінських рішень. Доведено, що життєвий цикл медіадискурсу проблеми 

бідності синхронізується з динамікою політичного процесу. Виокремлено п’ять 

груп основних заявників проблеми бідності в українському медіапросторі: група 

уражених проблемою – соціально незахищені (безробітні, малозабезпечені, 
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багатодітні, пенсіонери та ін. верстви населення, у яких соціальні допомоги 

становлять практично весь об’єм доходу); група політичних діячів, політичні 

партії та депутатські фракції у Верховній Раді України, які через політичні акції, 

законопроекти та програмні документи просувають ті чи інші політико-

управлінські засоби регулювання соціальних проблем; органи державної влади та 

місцевого самоврядування; експертні кола, науковці, журналісти, які 

досліджують проблему бідності та суміжні проблеми; неурядові та міжнародні 

організації. Можливості названих груп виступати ініціаторами вимог і загалом 

здійснювати фреймінг проблеми бідності істотно різняться. 

Отже, запропоноване авторське бачення дискурсивних конструкцій 

соціальної проблеми бідності в сучасному медіапросторі дає підстави зробити 

узагальнення про великі потенційні можливості використання методології та 

методики соціального конструкціонізму в аналізі українських реалій сьогодення, 

з’ясувати специфіку конструювання соціальної проблеми бідності в Україні, а 

також окреслити шляхи вдосконалення запропонованого інструментарію в 

дослідженні цієї та інших споріднених проблем. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бойко І. І. Конструювання соціальної проблеми бідності в медіапросторі 

сучасного українського суспільства. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за 

спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Львів, 2019.  

У дисертаційній роботі розкрито статичні і динамічні аспекти дискурсивних 

конструкцій проблеми бідності та їх політико-управлінських проекцій. 

Проаналізовано співвідношення соціально-політичної динаміки суспільства і 

фреймування проблеми бідності в сучасному українському медіапросторі в 

контексті теоретико-методологічної перспективи соціального конструкціонізму. 

Розкрито зміст соціологічної теоретизації статичних і динамічних аспектів 

соціальних проблем в науковому дискурсі, зроблено узагальнення про переваги і 

недоліки його двох основних напрямів (об’єктивістського та суб’єктивістського). 

Порівняльний аналіз дискурс-аналітичних теорій у соціологічній 

перспективі дав змогу пріоритезувати доцільність застосування дискурс-аналізу 

для дослідження динаміки соціальної проблеми бідності. Визначено такі основні 

характеристики дискурс-аналізу: зосередженість на ролі соціальних агентів 

(повернення агентів в дискурсивний процес), фокусування на дискурсі з погляду 

соціології знання, врахування історичних та колективних вимірів знань. 

У дослідженні представлено емпіричний аналіз медійних та експертних 

текстів із застосуванням методології дискурс-аналізу й авторського 

інструментарію, на основі якого виявлено динаміку й особливості дискурсу 

соціальної проблеми бідності в сучасному українському медіапросторі. 

Визначено характер взаємозв’язку між медіадискурсом соціальної проблеми 

бідності на різних етапах її життєвого циклу і об’єктивним станом явища бідності 

в сучасному українському суспільстві. 

Ключові слова: соціальні проблеми, медіапростір, дискурс-аналіз, фрейм-

аналіз, бідність. 
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В диссертационной работе раскрыты статические и динамические аспекты 

дискурсивных конструкций проблемы бедности и их политико-управленческих 

проекций. Анализируется соотношение социально-политической динамики 

общества и фреймирования проблемы бедности в современном украинском 

медиапространстве в контексте теоретико-методологической перспективы 

социального конструкционизма. Проанализировано содержание социологических 

теоретизаций статических и динамических аспектов социальных проблем в 

научном дискурсе, сделано обобщение о преимуществах и недостатках его двух 

основных направлений (объективистского и субъективистского).  

Сравнительный анализ дискурса аналитических теорий в социологической 

перспективе позволил приоритезировать целесообразность применения дискурс-

анализа для исследования динамики социальной проблемы. Определены 

следующие основные характеристики дискурс-анализа: сосредоточенность на 

роли социальных агентов (возврат агентов в дискурсивный процесс), 

фокусировка на дискурсе с точки зрения социологии знания, учитывание 

исторических и коллективных измерений знаний. 

В исследовании представлен эмпирический анализ медийных и экспертных 

текстов с применением методологии дискурс-анализа и авторского 

инструментария, на основе которого выявлено динамику и особенности дискурса 

социальной проблемы бедности в современном украинском медиапространстве. 

Определен характер взаимосвязи между медиадискурсом социальной проблемы 

бедности на различных этапах ее жизненного цикла и объективным состоянием 

явления бедности в современном украинском обществе. 

Ключевые слова: социальные проблемы, медиапространство, дискурс-

анализ, фрейм-анализ, бедность. 

 

SUMMARY 

 

І. Boiko. Construction of social problem of poverty in the media space of 

modern Ukrainian society. – On the rights of  manuscript.  

Thesis for a Candidate’s degree in sociological sciences on a speciality 22.00.04. 

– special and branch sociologies. – Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 

2019.  

The thesis describes static and dynamic aspects of the discursive constructions of 

poverty as a social problem and its political and managerial projections. It analyzes the 

relationship between the socio-political dynamics of society and framing of poverty in 

the contemporary Ukrainian media space within the context of the theoretical and 

methodological perspective of social constructionism. The content of sociological 

theorization of static and dynamic aspects of social problems in scientific discourse is 

analyzed and a generalization is made of the advantages and disadvantages of two main 

approaches to the problem of poverty (objectivist and subjectivist). The limitation of 

the objectivist direction lies in the fact that the process of defining objective conditions 

as undesirable, normal, or desirable remains exclusively economically oriented. It does 
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not take into account the dynamism of regulatory and legal systems, the dynamics of 

social discourses about certain aspects of reality. 

The concept of poverty has long been absent from the context of social policy in 

Ukraine during Soviet period. However, since the early 1990s, Ukrainian sociology has 

begun to accumulate considerable theoretical and empirical experience on poverty. The 

characteristics of poverty in Ukraine include: poverty of a large part of the population, 

although maintaining a relatively high social status (level of education, qualifications); 

the prevalence of poverty among the working population; poor quality of life for the 

general population; the risk of impoverishment is directly proportional to the number of 

children under 18 in the household; regional poverty differentiation (the rural poverty 

rate is much higher than in large cities). 

Comparative analysis of the discourse of analytical theories in a sociological 

perspective allows to prioritize the use of the discourse-analysis of a social problem of 

poverty. The following main characteristics of the discourse-analysis are defined as: 

focus on the role of social agents (return of agents to the discursive process); focusing 

on discourse from the point of view of the sociology of knowledge; taking into account 

historical and collective dimensions of knowledge and the practice of obtaining them. 

Five groups of claimmakers are identified: a group of socially unprotected 

(unemployed, low-income, large families, retirees, and other segments of the 

population for whom social payments make up almost the entire income); a group of 

political figures, political parties and deputy factions in the Verkhovna Rada of 

Ukraine; state and local government bodies; experts, scientists studying the problem of 

poverty and related problems, as well as journalists; non-governmental and 

international organizations.  

In the third chapter of the dissertation an empirical analysis of media and expert 

texts was conducted. Methodology of the discourse-analysis was chosen for the study 

of the dynamics and features of the discourse of the social problem of poverty in 

modern Ukrainian media. The nature of the interconnection between the media 

discourse of the social problem of poverty at various stages of its life cycle and the 

objective state of the phenomenon of poverty in contemporary Ukrainian society is 

determined. 

Key words: social problems, media space, discourse analysis, frame analysis, 

poverty. 
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