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У дисертаційній роботі запропоновано авторське розуміння дискурсу і 

фрейму соціальних проблем та відповідних методів їхнього емпіричного 

аналізу. З’ясовано, що конструкціоністський опис життєвого циклу соціальних 

проблем має бути адаптованим до українських умов, передусім до 

особливостей медіапростору, та їхнього взаємозв’язку з політико-

управлінською сферою. Необхідною умовою аналізу особливостей 

медіапростору суспільства є увага до культурного та інституційного контексту.  

Здійснено емпіричний аналіз медійних повідомлень та експертних оцінок 

із застосуванням фреймового аналізу медіатекстів (авторства Л. Засєкіної 

та С. Засєкіна), на основі якого виділено динаміку та особливості дискурсу 

соціальної проблеми бідності в сучасному українському суспільстві. Виявлено, 

що конструювання соціальної проблеми бідності в українському медіапросторі 

відбувається з різною інтенсивністю: найбільш інтенсивно у передвиборчі 

періоди, а найменш інтенсивно – у поствиборчий період, що ми пояснюємо 

динамікою мобілізаційної активності політичних агентів. 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. Наголошено на тому, 

що життєвий цикл соціальної проблеми бідності, як і життєвий цикл інших 

соціальних проблем, варто сприймати не як лінійний, а як маятниковий процес. 
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Цей процес не має завершального етапу, а складається із періодів актуалізації (і 

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. У роботі вдосконалено категоріально-

понятійний апарат конструкціонізму, набула подальшого розвитку 

інтерпретація соціальних проблем у межах суб’єктивістської соціологічної 

традиції з акцентом на значенні соціального конструювання дискурсів 

соціальної проблеми агентами різного рівня впливовості, а також 

інструменталізація цих дискурсів у політико-управлінській сфері.  

Представлено огляд соціогуманітарного дискурсу щодо розуміння явища 

соціальних проблем. Розмежовано об’єктивістську та суб’єктивістську традиції 

відповідних інтерпретацій. До першої з названих традицій належать підхід 

соціальної патології (С. Сміт, Ч. Ламброзо), інтерпретація соціальних проблем 

як вияву соціальної дезорганізації (Е. Дюркгейм, У. Томас, Ф. Знанецький, 

Р. Парк, Е. Берджесс), функціоналістський підхід (Р. Мертон, Р. Нісбет, 

марксистський підхід) та ін. Натомість, суб’єктивістський підхід до 

інтерпретації соціальних проблем конституювався у межах конструкціонізму 

(Дж. Бест, М. Спектор, Дж. Кітсьюз). Центральними поняттями 

конструкціоністської інтерпретації соціальних проблем є поняття «дискурс» та 

«фрейм» соціальної проблеми. Розмежування цих понять і встановлення 

взаємозв’язків між ними, подолання певної полісемантичності і досягнення 

точності в понятійному апараті є важливим завданням реконструкції 

конструкціоністської традиції та її інтеграції в українську соціологію. Дискурс-

аналітичні дослідження пов’язані з реконструкцією процесів, які відбуваються 

в соціальному конструюванні, об’єктивації, комунікації та легітимізації 

структур значень в інституційній сфері на публічних аренах. Фрейм соціальної 

проблеми – це «рамка», модель організації проблеми, надання їй форми й 

когерентності. Інтерпретативна схема або фрейм постає як дієгенеруюча 

структура, яка формується та циркулює через дискурси. Такі інтерпретативні 
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схеми можуть бути застосовані до різних видів явищ або подій, і справді, вони 

піддаються історичним та соціальним перетворенням.  

Розглянуто генезу досліджень проблеми бідності в соціологічному 

дискурсі, а також об’єктивний вимір проблеми бідності в сучасному 

українському суспільстві. Представлений у розділі огляд свідчить, що в 

соціологічному дискурсі щодо бідності бракує уваги до проблематики 

соціокультурного визначення бідності та шляхів її подолання на рівні медіа та 

політико-управлінського дискурсу. Водночас, об’єктивістський підхід має 

істотні обмеження, адже не дозволяє розкрити механізми змін політико-

управлінських підходів до регулювання проблеми бідності, не розкриває 

соціокультурних аспектів відчуття суб’єктивної бідності, а переважно 

обмежується вузькою економічною інтерпретацією цього явища. 

Проаналізовано методику дискурс-аналізу в дослідженні соціальних 

проблем, досвід емпіричних досліджень медіадискурсів бідності, реалізованих 

зарубіжними та українськими дослідниками, а також подано авторське 

дослідження відповідних дискурсів в українському медіапросторі. Емпіричні 

дослідження медіадискурсу щодо бідності, здійснені із теоретико-

методологічних позицій конструкціонізму та фрейм-аналізу, є численними. 

Більшість таких досліджень виконали зарубіжні автори на «західному» 

емпіричному матеріалі, оскільки вказані методології виникли за рубежем.  

У емпіричній частині розглянуто медіадискурс щодо бідності в 

українському медіапросторі впродовж 2000–2018 рр. Концептуальною і 

теоретичною ціллю емпіричного дослідження було з’ясування статичних та 

динамічних аспектів дискурсивних конструкцій проблеми бідності та їхніх 

політико-управлінських проекцій у сучасному українському медіапросторі у 

вказаний період. У дослідженні застосовано комбінацію методів: 1) методику 

дискурс-аналізу, запропоновану Л. Засєкіною та С. Засєкіним, із застосуванням 

якої проаналізовано медіатексти українських медіа; 2) експертні опитування, 

дані яких опрацьовано методом фрейм-аналізу. Отож, у дослідженні 

використано як якісні, так і кількісні соціологічні методи, що має за мету 
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отримання різнобічного та адекватного знання про предмет дослідження. У 

дослідженні виявлено, що існують різні стадії соціальних проблем, на кожній з 

яких використовуються різні фрейми, які є дієгенеруючими схемами, тобто 

мають вплив на соціальні практики і можуть ставати факторами суспільно-

політичного вирішення проблеми. На підставі опрацювання 65 медіатекстів 

українських медіа за період 2000–2018 рр. за змістом медіадискурсу бідності 

виокремлено п’ять періодів, які виразно відрізняються за переважанням тих чи 

інших фреймів бідності у загальному медіадискурсі бідності як соціальної 

проблеми.  

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

аналіз, бідність. 

 

 

 

SUMMARY 

 

I. 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. – Lviv Polytechnic National University; 

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 
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of defining objective conditions as undesirable, normal, or desirable remains 

exclusively economically oriented. It does 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 
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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.Keywords: social problems, media space, discourse analysis, frame 

analysis, poverty. 
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ВСТУП 

 

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. 
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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 

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 
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(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; 
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– 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. Під особливостями конструювання дискурсу соціальної 

проблеми бідності маємо на увазі: роль суб’єктів цього процесу, зокрема роль 

медіа; комунікативні механізми, що задіюються у конструюванні проблеми 

бідності; зміст окремих елементів дискурсу проблеми бідності (фрейми 

проблеми бідності).  

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, 

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 
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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 одержаних 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; 
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– 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 

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 
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(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 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 
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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 й обговорені на наукових і науково-практичних конференціях 

та форумах, зокрема: 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.).  

Публікації. Отримані результати представлені в 13 наукових публікаціях, 

з яких, зокрема, п’ять – у фахових виданнях із соціології, три – у виданнях 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

 

1.1. Поняття «соціальна проблема» в науковому дискурсі: огляд 

інтерпретацій 

Дослідження природи соціального є однією з фундаментальних проблем 

сучасної соціальної теорії. Соціальна реальність постає вихідним об’єктом усіх 

соціальних наук. Актуальність і значущість дослідження цієї проблематики 

зумовлюється ідейно-теоретичними, інституційними та практичними 

чинниками [43, c. 13]. Наукова розробка категорії «соціальне» викликана, 

насамперед, необхідністю «перезавантаження» соціальних наук у зв’язку з 

кризою їхніх теоретико-методологічних підстав. Колишня «пояснювальна» 

соціальна наука, яка уподібнювалася до природничих наук, відходить у минуле. 

Соціальне є не тільки об’єктивною даністю, яка обумовлює індивідуальну 

свідомість і поведінку, а й суб’єктивною реальністю, яка певним чином 

«створюється» (інтерпретується) людьми. 

Дослідження природи соціального має і велике практичне значення. 

Впродовж останніх років загострився інтерес до розуміння сутності 

соціального насамперед на всіх рівнях прийняття політико-управлінських 

рішень. Від цього залежить передусім визначення таких практично-

індуктивних понять, як «соціальна сфера», «демократія», «соціальна держава», 

«соціальна політика», «соціальне управління», «соціальна допомога», 

«соціальне забезпечення», «соціальна робота» тощо. До цього переліку ми 

відносимо і поняття «соціальна проблема». 

У найзагальнішому розумінні поняття «соціальне» можна визначити як 

царину або сферу реальності, пов’язану з людськими взаємодіями. На думку 

низки дослідників, воно має чотири основні значення: 1) соціальне як 

надприродне, надорганічне існування людини, що піднялась у своєму розвитку 

на рівень духовного життя; 2) соціальне як синонім суспільного (тобто спосіб 
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спільної діяльності або спосіб організації людських відносин); 3) соціальне як 

соцієтальне, тобто поняття, що служить для позначення сукупності відносин 

між людьми як представниками різних груп і спільнот (класів, етносів і т. д.);  

4) соціальне як збірне і нормативне поняття, що означає сферу державного (або 

недержавного) забезпечення умов праці і життя людей, а також регулювання 

відносин між ними з приводу задоволення потреб у захисті їхніх прав на гідне 

життя (наприклад, «соціальна сфера суспільства», «соціальне забезпечення» і 

т. д.) [43, c. 14]. Своєю чергою, поняття «проблема» (від гр. πρόβλημα) 

початково мало такі значення: «кинуте вперед», «поставлене попереду», 

«поставлене перед собою». У науковому дискурсі поняття «проблема» стало 

об’єктом ґрунтовного філософського аналізу й отримало численні визначення, 

серед яких такі: «це важкоздійсненне завдання або питання, відповідь на яке не 

лежить на поверхні людського знання» [16, c. 5]; «предметно впорядкована 

сукупність висловлювань» [22, c. 24]. Власне друге з наведених визначень 

співзвучне конструкціоністській методології, яку ми поділяємо, оскільки 

звертає увагу на комунікативний характер проблеми.  

Аналіз історичних контекстів вживання поняття «соціальні проблеми» 

вказує на те, що в друкованих виданнях це поняття вперше з’явилося на 

початку ХІХ століття в Європі для пояснення конкретної небажаної соціальної 

ситуації (зокрема для пояснення нерівномірного розподілу багатства). З часом в 

англійському і північноамериканському науковому дискурсі стали вживати 

поняття «соціальна проблема» у множині, вказуючи на, умовно кажучи, багато 

«проблем». При цьому розгляд цих небажаних соціальних ситуацій та обставин 

часто мав практичні проекції, тобто був спрямованим на те, як «вирішити 

проблему». До кінця XIX століття американська соціологія охопила великий 

спектр «соціальних проблем», а відтак постав термін «соціальна проблема» без 

доповнень і уточнень [142]. 

Протиріччя між «соціальною проблемою» і «соціальними проблемами» 

виникає з історичного змагання між баченнями соціології як програми 

тотальної реформи і як проекту наукових досліджень. Визначення соціальної 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%2525CF%252580%2525CF%252581%2525CF%25258C%2525CE%2525B2%2525CE%2525BB%2525CE%2525B7%2525CE%2525BC%2525CE%2525B1#%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
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проблеми є складним науковим завданням з низки причин. Першою з них є 

культурний релятивізм, адже те, що є соціальною проблемою для однієї групи 

(чи суспільства), може не сприйматися як проблема іншою групою (чи 

суспільством). Так, наприклад, у деяких суспільствах із традиційною правовою 

системою шаріату прийнятними є фізичні покарання дружин чоловіками (за 

достатніх для цього підстав і у визначених межах). Натомість, у країнах із 

«західними» правовими системами та відповідним розумінням прав людини і 

гендерної рівності такі практики є неприйнятними і караними.  

По-друге, соціальні проблеми складно визначити через динамічність 

правових систем і звичаїв. Хрестоматійним прикладом є «перетворення» 

літературного героя Шерлока Холмса із ексцентрика в злочинця – без жодних 

дій з його боку, а лише внаслідок зміни правової кваліфікації обігу і вживання 

опіуму у вікторіанській Англії.  

Третя причина складності визначення соціальних проблем полягає у 

вагомості політичних чинників, а саме в тому, що різні соціальні групи можуть 

мати різні (навіть взаємовиключні) уявлення про сутність, причини і засоби 

пом’якшення тих чи інших небажаних соціальних обставин.  

Зазначимо, що не вся соціологічна спільнота визнає вказані труднощі 

визначення соціальних проблем істотними. Для так званого об’єктивістського 

напряму фіксовані у відчуттях та соціальних фактах небажані об’єктивні 

обставини є незаперечною підставою для того, аби ідентифікувати соціальну 

проблему, внести її до «переліку» об’єктів соціологічного дослідження та 

політико-управлінського реагування.  

Натомість соціологи, які представляють суб’єктивістський напрям, 

відкидають уявлення, згідно з якими соціальні проблеми мають об’єктивний 

статус і є подібними до певної органічної патології. Останній напрям 

соціологічного теоретизування прагне до виявлення соціально сконструйованих 

визначень того, що становить «проблему». Зокрема, представники 

символічного інтеракціонізму стверджують, що соціальні проблеми не є 

соціальними фактами. На їхню думку, деякі проблеми виникають унаслідок 
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процесів соціальних змін та соціальних конфліктів між групами, коли одній 

групі вдається досягти суспільного визнання своєї вимоги і поширити у 

масових уявленнях та інституційних практиках своє розуміння небажаних 

соціальних обставин та шляхів їхнього регулювання. Засоби масової 

комунікації, офіційні органи і експерти можуть перебільшувати або ж 

применшувати серйозність соціальних проблем, неадекватно реагуючи на 

об’єктивні обставини. Складність «шляху» від об’єктивних обставин до 

відповідної політико-управлінської реакції інколи описує поняття моральної 

паніки. Зокрема, це поняття зачіпає і проблематику відображення цих  

умов у медіапросторі та ілюструє те, як засоби масової комунікації 

допомагають визначенню соціальних проблем і викликають громадське 

занепокоєння [1, c. 253]. 

Історично першим підходом, який використовували соціальні 

реформатори і дослідники соціальних проблем наприкінці XIX – на початку 

XX століття, був підхід соціальної патології. Його основу складає 

органіцистська метафора, тобто розуміння структури і функцій людського 

суспільства за аналогією до природи живих організмів. З цього погляду, люди 

або ситуації є соціальними проблемами тією мірою, якою вони перешкоджають 

«нормальній» роботі соціального організму. Соціальні проблеми, отож, 

розглядалися як хвороби або патології суспільства.  

Самуель Сміт, один із теоретиків цього напряму, висловив його сутність 

так: «Патологія в соціальній науці певним чином паралельна до патології в 

медицині. Так само, як вивчення фізичного захворювання має важливе значення 

для підтримки фізичного здоров’я, так і соціальне здоров’я не може бути міцним 

без більш широкого і певного знання хвороби соціальної» [32, c. 20].  

Аналогія з медициною значною мірою вела не тільки до інтерпретації 

соціальних проблем як хвороб суспільства, а й до прагнення «лікувати» 

соціальний організм на основі знань, отриманих унаслідок їхнього всебічного 

вивчення. Основне джерело соціальних проблем більшість прихильників цього 

напряму знаходили в обумовленій спадковістю «гріховній» чи недосконалій 
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природі окремих індивідів, їхній нездатності до «нормальної» поведінки. 

Найвідомішим прикладом застосування такого підходу до проблеми 

злочинності є роботи Ч. Ломброзо (1835–1909 рр.). Ідеї дослідника і назагал 

підхід соціальної патології широко використовували і російські дослідники 

того часу при вивченні злочинності, проституції та інших явищ. Так, у 

1888 році відомий російський лікар В. Тарновський, ґрунтуючись на 

результатах антропометричних обстежень жінок, зайнятих на ринку секс-

послуг, зробив висновок, що вони «суть у більшій частині хворобливі або 

недорозвинені істоти, обтяжені несприятливою спадковістю, що представляють 

безсумнівні фізичні і психічні ознаки виродження» [67]. 

У межах соціології соціальних проблем виділяють відносно однорідні 

відгалуження: підхід соціальної дезорганізації та функціоналістський підхід. Ці 

підходи вважаються традиційними не тільки через відносну давність їхнього 

виникнення, а й через велику кількість прихильників та впливовість.  

Навіть у наш час характер багатьох соціологічних досліджень відповідає цим 

напрямам. Основною рисою цих підходів є об’єктивізм – розуміння соціальних 

проблем як «об’єктивно» існуючих патологічних або дезорганізованих станів, 

дисфункцій або протиріч. 

Підхід соціальної дезорганізації виникає, з одного боку, в контексті 

загострення соціальних проблем, викликаного прискоренням темпів міграції, 

урбанізації та індустріалізації після Першої світової війни, а з іншого – в 

контексті становлення американської соціології того часу [51]. З цього погляду, 

соціальні проблеми є наслідками соціальної дезорганізації. Виникнення цього 

підходу прийнято пов’язувати з публікацією праці В. Томаса і Ф. Знанецького 

«Польський селянин в Європі та Америці» (1918–1920). Соціальну 

дезорганізацію В. Томас і Ф. Знанецький визначають як зменшення впливу 

існуючих соціальних правил поведінки на індивідуальних членів групи [6]. 

Вони підкреслюють відмінність між соціальною та індивідуальною 

дезорганізацією. Останню розуміють як «зниження здатності індивіда 

організовувати все своє життя для ефективної, прогресивної і тривалої 
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реалізації своїх фундаментальних інтересів» [51, c. 135]. Підхід соціальної 

дезорганізації став теоретико-методологічною основою роботи цілої плеяди 

соціологів Чиказької школи (Р. Парк, Е. Берджесс, Р. Маккензі, Р. Каван, 

К. Шоу, Г. Маккей та ін.).  

Розглядаючи соціальні проблеми як наслідок соціальної дезорганізації, 

згадані автори вивчали просторову поширеність підліткової делінквентності, 

самогубств, психічних захворювань, безпритульності та ін. У більшості цих 

досліджень використовувано ідею різних рівнів соціальної дезорганізації,  

по-перше, в сільській та міській місцевості, по-друге, в різних частинах міста. 

Останнє положення сформульоване в теорії концентричних зон Е. Берджесса. 

На його думку, найвищий рівень соціальної дезорганізації характерний для 

зони переходу, тобто зони, що безпосередньо прилягає до центру міста. Саме в 

цій зоні, як правило, реєструється найвищий рівень злочинності та інших видів 

девіантності [115, с. 58]. 

У середині XX століття домінуючим напрямом у соціології соціальних 

проблем стає функціоналізм. Головними представниками функціоналістського 

підходу до соціальних проблем є Р. Мертон і Р. Нісбет. Одне з вихідних 

положень цього підходу полягає в тому, що між соціальними проблемами, які 

виникають періодично, і цінностями та інститутами культури існує тісний та 

передбачуваний зв’язок. «Соціальні проблеми ... часто пов’язані 

функціональними відносинами з інститутами та цінностями». Отож, 

дослідження соціальних проблем дає можливість глибоко проникнути в природу 

суспільства: його соціальну структуру, систему нормативної регуляції, процеси 

організації та дезорганізації, зразки конформності і девіантності [112, c. 3]. 

Функціоналістський підхід до соціальних проблем полягає у виявленні 

умов або видів поведінки, які заважають реалізації цілей суспільства, 

перешкоджають його гармонійному функціонуванню або приводять 

суспільство в нестійкий, неврівноважений стан. Центральне місце в низці 

концептуальних засобів цього підходу займає поняття дисфункцій як наслідків 

якоїсь соціальної діяльності, що йде врозріз із функціональними вимогами 
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соціальної системи або руйнує інституціональні зв’язки. «Дослідження 

соціальних проблем, – пише Р. Мертон, – вимагає від соціологів радше уваги до 

дисфункційних зразків поведінки, переконань та організації, аніж зосередження 

головним чином або винятково на їхніх функціях» [112]. Визначивши 

дисфункційні умови або види поведінки як соціальну проблему, 

функціоналісти прагнуть досліджувати і пояснювати її походження. 

Отож, бачимо, що традиційно під соціальними проблемами розуміли і 

розуміють певні «об’єктивні» соціальні умови (небажані, небезпечні, 

загрозливі), які суперечать природі «соціально здорового», «нормально 

функціонуючого» суспільства. У межах подібних підходів соціальні проблеми 

розглядають як соціальну патологію, дезорганізацію, дисфункцію, протиріччя, 

структурну напругу і т. ін. Завданням соціологів, які поділяють таку 

методологічну позицію, є виявити ці шкідливі умови, проаналізувати їх, 

встановити соціальні сили, чинники, які сприяють їхньому виникненню, і 

запропонувати можливі шляхи виправлення ситуації. Тому, як правило, 

традиційні підходи є об’єктивістськими, трактують соціальні проблеми як 

небажані соціальні умови. 

Традиційні підходи до соціальних проблем серйозно критикували, 

особливо в останній третині ХХ століття. Лейтмотивом критики було те, що 

об’єктивістське трактування не сприяє розумінню процесів, пов’язаних із 

виникненням соціальних проблем та з розвитком такого напряму досліджень, 

як соціологія соціальних проблем.  

Різкій критиці піддав традиційні соціологічні підходи до дослідження 

соціальних проблем американський соціолог та соціальний психолог, 

представник Чиказької школи Г. Блумер. Основна теза цієї критики полягає в 

тому, що соціальні проблеми не мають незалежного існування як сукупність 

об’єктивних соціальних умов, а є, передусім, результатами колективного 

визначення. За логікою Г. Блумера, традиційний підхід до дослідження 

соціальних проблем передбачає, що соціальна проблема існує як об’єктивна 

умова, яка має шкідливу, «злоякісну» природу, суперечну з природою 
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нормального, «соціально здорового» суспільства [74]. Відповідно, згідно з 

традиційним підходом, соціальна проблема визначається як стан дисфункції, 

патології, дезорганізації або девіантності, про який ми згадували вище. Таким 

чином, Г. Блумер веде до того, що проаналізувавши об’єктивну природу 

соціальної проблеми, встановивши її причини і вказавши, як проблема може 

бути вирішена, соціолог вважає свою наукову місію виконаною. Знання та 

інформація, яку він зібрав, можуть, з одного боку, поповнити запас наукового 

знання, а з іншого – стати підставою формування політико-управлінських 

заходів та зацікавити громадськість. Відтак науковець стверджує, що такий 

типовий для соціології підхід, який на перший погляд видається логічним, 

обґрунтованим і виправданим, насправді є відображенням повного нерозуміння 

природи соціальних проблем і, відповідно, є вкрай неефективним у 

забезпеченні контролю над ними.  

Основні контраргументи в дискусії з «об’єктивістами», на думку 

Г. Блумера, полягають у тому, що сучасні соціологічна теорія і соціологічне 

знання самі собою не здатні встановити або ідентифікувати соціальну 

проблему. Соціологи розпізнають соціальні проблеми тільки після їхнього 

визнання суспільством (громадськістю та політико-управлінськими колами). 

Соціологічне визнання соціальних проблем йде в кільватері соцієтального 

визнання, змінюючи напрям разом зі змінами суспільної ідентифікації 

соціальних проблем [74, с. 304]. 

Проблема бідності майже зникла із «соціологічної сцени» в 1940-х та на 

початку 1950-х рр., щоб знову привернути увагу дослідників уже в наш час. 

Проблема гомофобії, про яку дедалі частіше говорять медіа впродовж останніх 

років, мала периферійне значення для соціологів ще кілька років тому. Тобто 

можна прослідковувати, що, ідентифікуючи соціальні проблеми, соціологи 

концентрували свою увагу на тому, що опинялося у фокусі суспільного 

занепокоєння.  

Повертаючись до дискусії Г. Блумера з «об’єктивістами», звернемо увагу 

на недостатність понять «девіантність», «дисфункція» і «структурна напруга» 
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для ідентифікації соціальних проблем. По-перше, жодне з них не має набору 

вихідних показників, на підставі яких дослідник міг би зафіксувати ці явища як 

соціальні факти (у кожному з цих випадків дослідник змушений «спиратися на 

теоретико-методологічний костур функціоналізму»). Відчуваючи нестачу таких 

чітких ідентифікаційних характеристик, дослідник не може звернутися до 

якоїсь соціальної умови і встановити, чи є вона прикладом девіантності, 

дисфункції, структурної напруги, чи ні. Дослідникові важко чітко пояснити, 

чому одні приклади девіантності, дисфункції або структурної напруги, які він 

вивчив, не можуть досягти статусу соціальної проблеми, в той час як інші 

досягають цього статусу. Якщо традиційна соціологічна теорія не спроможна 

ідентифікувати соціальні проблеми і якщо соціологи займаються такою 

ідентифікацією, орієнтуючись на суспільне визнання соціальних проблем, то з 

цього випливає, що дослідники соціальних проблем повинні вивчати процес 

суспільного визначення соціальних проблем. Соціологи, однак, цим практично 

не займалися. 

Другий недолік традиційного соціологічного підходу, на думку 

Г. Блумера, полягає в уявленні про те, що соціальна проблема існує у формі 

об’єктивної умови, яку слід ідентифікувати. Соціологи «об’єктивісти» 

ставляться до соціальних проблем так, наче ті складаються з низки об’єктивних 

компонентів (рівні або показники; тип людей, пов’язаних з проблемою; їхнє 

число; соціальні характеристики; співвідношення умов з різними відібраними 

соцієтальними чинниками). Передбачається, що розкладання соціальних 

проблем на подібні об’єктивні елементи дозволяє «вловити» сутність проблеми 

і становить її науковий аналіз.  

Г. Блумер критикує це припущення, адже соціальна проблема існує, 

насамперед, з позиції визначення і сприйняття в суспільстві, а не є об’єктивною 

умовою з певною об’єктивною структурою. Соцієтальне визначення надає 

соціальній проблемі її характер, обумовлює те, які політико-управлінські кроки 

здійснюються щодо неї. Щодо цього вирішального впливу так зване об’єктивне 

існування соціальної проблеми, насправді, вторинне. Наприклад, соціолог може 
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відзначати, що, на його погляд, є небажаною об’єктивною умовою, але 

суспільство може ігнорувати існування цієї умови. У такому разі умова не є 

соціальною проблемою для суспільства, незважаючи на доведену об’єктивність 

умови. Ці спостереження свідчать про актуальність дослідження процесу, в 

ході якого суспільство визначає соціальні проблеми та заходи із їхнього 

регулювання. 

Третє, вкрай спірне припущення «об’єктивістів» полягає в тому, що дані, 

отримані в результаті дослідження соціальної проблеми, надають надійні та 

ефективні засоби її вирішення. Все, що необхідно або слід зробити суспільству, 

це звернути увагу на представлені дані і дотримуватися логіки дій відносно 

проблеми, яку ці дані підказують. Проте багато в чому це припущення є 

непослідовним. Воно ігнорує або спотворює те, як формується реакція 

громадськості та політико-управлінських кіл на проблему. На думку 

Г. Блумера, соціальна проблема завжди є об’єктом різних, часом 

взаємозаперечних інтересів, намірів і цілей. Саме взаємодія цих інтересів і 

цілей визначає те, як суспільство діє щодо будь-якої соціальної проблеми. 

Соціологічний опис проблеми у виконанні «об’єктивістів» ігнорує зазначену 

взаємодію. Віддаленість соціологічного дослідження від реального 

функціонування суспільства в тому, що стосується соціальних проблем, є 

головною причиною неадекватності об’єктивізму у вивченні цих проблем. 

Отже, як бачимо, необхідною є увага до процесу суспільного визнання 

об’єктивних умов соціальною проблемою [74, с. 299].  

Окрім згаданих вище в межах критики об’єктивізму з боку Г. Блумера, 

назвемо ще одне істотне упущення об’єктивістських підходів у соціологічному 

дослідженні соціальних проблем. Йдеться про виключну орієнтованість 

останніх на статичний стан соціальної проблеми. Маємо на увазі те, що 

об’єктивізм «бачить» виключно ті соціальні проблеми, які вже «відбулися» 

(тобто пройшли етап суспільного визначення як соціальної проблеми). 

Натомість, проблеми в динамічному стані (тобто ті об’єктивні умови, які ще не 
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отримали такого визначення і відповідної політико-управлінської реакції) 

залишаються поза увагою об’єктивізму. 

Отже, здійснений стислий аналіз шляхів вивчення соціальних проблем 

дає підставу узагальнити, що в соціології двома основними візіями їхнього 

бачення були і надалі є об’єктивістська (коли така проблема об’єктивно 

фіксується і діагностується) та суб’єктивістська (коли соціальна проблема 

суб’єктивно «схоплюється» дослідником), хіба що їхня конфігурація у певний 

відрізок часу та співвідношення постійно уточнюються. Тому дослідження 

соціальних проблем залежить від методологічного вибору і відповідної позиції 

соціолога, а в ширшому плані – від мейнстриму всієї наукової думки певної 

історичної доби. Для перших декад ХХІ ст. таким мейнстримом є зміщення 

дослідницьких уподобань від класичної картини світу до її посткласичних 

модифікацій. Це зміщення відбувається насамперед внаслідок потреби 

осмислення нових відкриттів у природознавстві наприкінці ХХ ст., які долають 

колишні опозиційні поділи і змушують науковців рефлексувати у 

багатовимірному, але цілісному і єдиному світі. У ньому вже немає кордонів 

між матеріальним та ідеальним, матерією і свідомістю, людиною, суспільством, 

людством та природою, думкою і дією тощо. Відповідно наприкінці 1960-х 

років майже одночасно в різних галузях знання (від природничих до 

соціогуманітарних дисицплін) з’являються методологічні інновації, які мають 

багато спільного. Ці інновації виходять за межі класичного наукового знання, 

стають світоглядною альтернативною дотеперішньому сприйняттю людиною 

світобудови. Причиною такої синхронності, ймовірно, були самі зміни умов 

людського існування, викликані науково-технічним поступом та формуванням 

нових викликів (техногенних й антропогенних). Однією із найбільш впливових 

у природничих науках та таких, що мали істотний вплив на соціогуманітарне 

знання, в цей час була теорія американського фізика Дж. Чу, відома під назвою 

«теорія взаємопов’язаного / цілісного Всесвіту» чи «теорія бутстрапу» (від 

англ. bootstrap – буквально “вушка” на задниках черевиків та інші їхні елементи 

(шнурівка)) [76]. Таку методологічну позицію ще називають холістичною. 
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Згідно з нею, реальність виникає у процесі взаємодії, світ є функцією 

пізнавального полілогу, а не «даним» наперед. Сенс світу не належить ні 

людині, ні самій реальності, а формується в процесі їхньої взаємодії.  

Як зазначає Н. Черниш, з часом інтерес до теорії бутстрапу зменшився, 

щоб відродитися на початку ХХІ ст. Нового «дихання» теорії надало 

оприлюднення у 2008 р. Р. Раттазі та В. Ричковим так званого нового 

бутстрапного методу. Згідно з аналізованою теорією, реальність можемо 

розглядати як таку, що складається із так званих бутстрапних систем. Це 

біосфера, біологічний організм, екологічні системи, а також соціальні  

системи. Для всіх них характерні нелінійність, автореферентність, 

самоконструювання, самовідтворення (самовідновлення), самомодифікація 

(здатність еволюціонувати) [61, с. 24].  

Такі тектонічні світоглядні зсуви знаходять втілення передусім у 

філософії сьогодення, в якій нині беззаперечним лідером є власне її 

постнекласична складова. Своєю чергою, стрижнем цього ґатунку 

філософування стає нині філософія бутстрапу, оперта на новітні відкриття 

природознавства. Що ж стосується соціології, то і в ній, попри певні 

досягнення класичного (традиційного і оновленого) бачення, сьогодні дедалі 

більшої ваги набирають некласичне та постнекласичне теоретизування. 

Загальне бачення метапарадигмальної моделі соціології знаходимо у відомій 

праці Г. Зборовського стосовно внутрішньої структурації соціологічного знання 

та систематизації його напрямків. Він зазначає: «Картина сучасної теоретичної 

соціології є строкатим мозаїчним панно, в якому відображаються 

найрізноманітніші за величиною, кольоровою гамою та конфігурацією 

складові» [21, с. 3]. Усіх їх, вважає Зборовський, можна об’єднати у дві групи, 

одна з яких включає в себе перші три (класична, неокласична, посткласична), 

інша – останні дві (некласична, постнекласична) метапарадигми. І кожна з них, 

вважає автор, має своє бачення соціальних проблем, що ми відобразили в 

табл. 1.1. Зборовський підкреслює, що друга група (чи лінія) робить акцент не 

на об’єктивній, а на суб’єктивній стороні соціальної реальності, і соціологи 
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мають справу із сенсами, значеннями, символами, вивчають процеси 

конструювання людиною мінливого соціального світу, в якому суспільство і 

все соціальне життя визначається активно мислячим діячем.  

Таблиця 1.1 

Основні «лінії» теоретичної соціології (за Г. Зборовським) 

та особливості інтерпретації соціальних проблем в їхніх межах 

 

Лінії розвитку 

соціології 

(метапарадигми) 

Парадигми і теорії 
Особливості інтерпретації 

соціальних проблем 

Класична 

соціологія 

Позитивізм, марксизм, 

еволюціонізм, веберіанство 

Соціальні проблеми є соціальними 

фактами, об’єктивними небажаними 

умовами, усунути які можливо і 

потрібно.  

Неокласична 

соціологія  

Неопозитивізм, неомарксизм, 

неоеволюціонізм, 

неовеберіанство, структурний 

функціоналізм, 

неофункціоналізм, радикально-

критичні теорії і теорії 

конфлікту 

Соціальні проблеми існують 

об’єктивно, але в різний спосіб 

впливають на різні соціальні групи 

та в різний спосіб пов’язані з їхніми 

інтересами.  

Посткласична 

соціологія 

Постпозитивізм, постмарксизм, 

теорії 

системного анализу, 

теорії модернізації, теорії 

єдиного 
індустріального 
суспільства, теорії 
постіндустріального 

суспільства, теорії 
глобалізації 

Соціальні проблеми є 

відображенням об’єктивних 

небажаних умов та актуалізуються у 

процесі комунікації.  

Некласична 

соціологія  

Символічний інтеракціонізм, 

феноменологія, 

етнометодологія, теорія 

обміну 

Соціальні проблеми конструюються 

агентами, які й здійснюють 

соціальні зміни в своїх інтересах.  

Постнекласична 

соціологія 

Інтегративні концепції, 

теорія комунікативної дії, 
постмодернізм, феміністська 

соціологія 

Соціальні проблеми є складним 

поєднанням об’єктивних небажаних 

умов та їхнього конструюванння як 

комунікативної конструкції.  

 

Джерело: авторська розробка на основі [21]. 
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Але зазначимо, що в цій моделі Г. Зборовського фактично немає окремої 

парадигми чи групи теорій, яка б прямо відображала процеси конструювання 

соціальної реальності взагалі і соціальних проблем зокрема. У цьому плані 

більш послідовною виглядає позиція Ж. Тощенка, який виділяє три парадигми: 

соціологічний номіналізм, соціологічний реалізм та (окремо) соціологічний 

конструктивізм. Об’єктом дослідження першого виступає індивід, особистість, 

людина, соціальні групи і спільноти, другого – суспільство, соціальні системи, 

соціальні структури, соціальні інститути. Що стосується соціологічного 

конструктивізму в розумінні Тощенка, то для нього характерна увага до 

взаємозв’язків між макро- і мікросоціологією, об’єктивно-предметним і 

суб’єктивно-ціннісним підходом, а також розгляд об’єкта і предмета соціології 

в єдності об’єктивних умов і суб’єктивних чинників [52]. Іншими словами, 

запровадження автором такої парадигми, як соціальний конструктивізм, 

претендує на зняття протиріч та синтезування положень перших двох 

виокремлених ним парадигм. Ми ж вважаємо, що соціальний конструктивізм 

сьогодення має автономну функцію, яка насамперед полягає у розгляді 

соціальної реальності як сконструйованої (дослідником чи агентом), і при 

цьому не заперечуємо впливів об’єктивно існуючої реальності, але надаємо їм 

порівняно меншої ваги. Безперечно, це не лінія класики і водночас не зовсім 

некласика. Відправною базою для нас слугують положення з основоположної 

праці П. Бергера і Т. Лукмана «Соціальне конструювання реальності» (1966), а 

також їхня пізніша інтерпретація. Тому є сенс детальніше звернутися до 

основоположного поняття «конструктивізм», а також його соціологічних чи 

соціолого-психологічних версій з тим, аби в подальшому розробити 

теоретичний базис дисертаційного дослідження. 

Конструктивізм – явище надзвичайно широке і багатоманітне; цей термін 

має декілька значень і вживається насамперед у мистецтві, а також у філософії, 

педагогіці, психології, математиці, юриспруденції, міжнародних відносинах 

тощо. Здійснюючи свій аналіз за принципом оберненої піраміди, виділимо його 

вужче значення, яке вкладають у поняття «соціальний конструктивізм». Його 
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вважають соціологічною теорією пізнання, основні положення якої виклали 

П. Бергер і Т. Лукман. Як видно з назви їхньої спільної праці, головною тезою 

соціального конструктивізму є така: «Реальність конструюється самим 

суспільством, а також індивідами та соціальними групами». У згаданій праці 

містяться також такі складові:  

– способи, за допомогою яких суспільство, соціальні спільноти і окремі 

люди беруть участь у створенні соціальної реальності, якостей і характеристик 

дійсності;  

– шляхи створення соціальних феноменів, які інституціоналізуються та 

перетворюються на традиції;  

– визнання конструйованої соціальної реальності як перманентного 

динамічного процесу, який люди інтерпретують і формулюють знання про неї;  

– роль соціальних взаємин (інтеракцій) у сприйнятті реальності та 

конструюванні знання;  

– характеристики повсякденного знання як продукту соціокультурного 

конструювання внаслідок домовленостей агентів, тобто соціальних  

конвенцій, і т. ін. 

У сучасній науковій літературі побутує вживання двох термінів стосовно 

процесів, способів і шляхів конструювання реальності – «соціальний 

конструктивізм» та «соціальний конструкціонізм». Тому спочатку слід 

визначитися із назвою того теоретичного напряму, засадничі положення і 

категорії якого ми приймаємо за підґрунтя дисертаційної роботи і здійснюємо 

їхню аплікацію до феномену «соціальна проблема». Досить часто наведені 

терміни використовують як синоніми; ми ж вважаємо за потрібне окреслити 

спільне і відмінне між ними. Спільним, очевидно, слід вважати комплементарні 

процеси конструювання, будування соціальної дійсності з усіма її атрибутами, 

власного світу людей та їх самих. Відмінним же виявляється агентність 

учасників цього створення: якщо соціальний конструктивізм нині трактують як 

створення соціальної реальності та її продуктів у площині індивідуально-

особистісного спілкування і взаємодії, то соціальний конструкціонізм тяжіє до 
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розгляду формування соціальних конструкцій в колективних і групових 

соціальних процесах. Відтак соціальний конструктивізм в умовах сьогодення 

практикують здебільшого у соціальній психології (правда, інколи вважають 

психолого-соціологічною концепцією), тоді як соціальний конструкціонізм 

постулюють як соціологічну теорію. Тому ми декларуємо, що теоретичним 

підмурівком цієї дисертаційної роботи є поняття, категорії та базові теоретичні 

положення саме соціального конструкціонізму, і подальший аналіз 

здійснюватиметься в рамках цього різновиду соціологічного теоретизування. 

Також слід наголосити: напрям конструкціонізму має ознаки, що уподібнюють 

його до таких «ліній» розвитку соціології, як некласична соціологія та 

постнекласична соціологія, але вважаємо, що поряд із визнанням евристичної 

цінності типології Г. Зборовського не слід прагнути однозначного 

позиціювання методології конструкціонізму у межах лише одної лінії розвитку 

соціології. Такі міркування обґрунтовуються тим, що, з одного боку, 

конструкціонізм розуміє суспільство як конструкцію мінливої реальності 

агентами, які й продукують соціальні зміни, а з іншого боку – як єдність 

соціальних структур і активних дій особистості. Отож, різні розуміння 

конструкціонізму можуть розглядатися як такі, що належать до некласичної та 

постнекласичної соціології, або становлять окремий випадок залежно від їхньої 

системності, різнобічності та бачення жорсткого розмежування суб’єкта та 

об’єкта соціальних процесів.  

Отже, відмова від «субстанційного» характеру реальності і наголос на її 

динамічній, комунікативній природі є властивою для соціального 

конструкціонізму: «Соціальні проблеми не мають незалежного існування як 

сукупність об’єктивних соціальних умов, а є передусім результатом процесу 

колективного визначення» [10, c. 11]. Відповідно до такого підходу 

конструкціоністів, соціальні проблеми формуються переважно у сфері 

публічного дискурсу. Так, С. Хілгартнер та Ч. Л. Боск визначають соціальну 

проблему як «передбачувану умову або ситуацію, на яку «наклеюється ярлик» 

проблеми на аренах публічного дискурсу і дії» [58, c. 47]. Особливої 
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популярності у прихильників конструкціоністського бачення здобули роботи 

Д. Кітсьюза, П. Ібарри та М. Спектора. Останні запропонували розуміти процес 

конструювання соціальних проблем як «діяльність індивідів або груп, що 

виявляють невдоволення і представляють заяви-вимоги щодо визначених 

передбачуваних умов» [9, c. 28]. Заяви-вимоги є комунікативною дією, зміст 

якої полягає в тому, аби переконати аудиторію в існуванні соціальної 

проблеми. І, як і кожна інша комунікативна дія, заява-вимога може підлягати 

мовному аналізу. Поняття заяви-вимоги та способів її соціологічного 

досліження ми торкнемося в подальших розділах. 

Соціальні проблеми виникають, як правило, у процесі публічної 

комунікації щодо соціальної справедливості, порядку та права, влади, рівності 

та нерівності. Важливо, що в процесі комунікації соціальні проблеми зазвичай 

фігурують не просто як констатація небажаних умов, а як вимога: із 

соціальними проблемами слід «зробити щось», на них має відреагувати все 

суспільство, і, насамперед, основний суб’єкт суспільства – держава. Держава не 

може дозволити такому стану справ тривати далі, а отже, соціальні проблеми – 

це обставини, які вимагають політико-управлінської реакції.  

Діапазон таких реакцій та рішень є досить широким. Це можуть бути 

заходи для придушення або контролю над складними соціальними 

обставинами; заходи, покликані покращити умови, досягнути більшої 

соціальної справедливості, посилити соціальне забезпечення вразливих груп; 

надати більший соціальний захист та ін. 

Розвиток соціальних держав у більшості розвинених індустріальних 

суспільств упродовж ХХ століття був пов’язаний зі спробами виправити 

небажані соціальні обставини, забезпечити громадян соціальним захистом, 

убезпечити їхній економічний та соціальний добробут. У цьому процесі цілий 

спектр небажаних обставин перестав сприйматися як справа приватна і отримав 

суспільну кваліфікацію соціальних проблем, тобто обставин, що вимагають 

політико-управлінської реакції. Сьогодні предметом соціологічного вивчення, 
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як правило, стають ситуації, які вже мають статус соціальних проблем 

(злочинність, бідність, безробіття, наркоманія, алкоголізм, тероризм та ін.). 

Отримання ярлика «соціальна проблема» зовсім не означає, що він 

отриманий раз і назавжди, що в іншому суспільстві, в інший час ті ж самі 

складні соціальні обставини так само будуть виведені в ранг «соціальної 

проблемності». Мало того, саму сутність соціальної проблеми розумітимуть по-

різному в різних суспільствах, в різні часи. Безробіття було визначене як 

соціальна проблема в середині ХХ століття, але сутність соціальної проблеми, 

пов’язаної з рівнем безробіття, сприймалася по-різному в різний час та в 

різному суспільно-політичному контексті. Із цієї точки зору, факт, що в 

суспільстві є люди зі статусом безробітних, може сприйматися по-різному. 

Наприклад, так, що ці люди живуть у складних соціальних обставинах і через 

брак роботи їм доводиться обмежувати себе в якісній їжі, одязі, житлі, 

відпочинку та ін. Водночас ці люди можуть сприйматися як такі, що бажають 

працювати, шукають роботу, готові здобути чи змінити кваліфікацію. 

Альтернативне бачення (яке може виявлятися як у масовій свідомості, так і в 

політико-управлінських практиках) полягає в тому, що саме ці люди і є 

проблемою. З цієї точки зору, безробітні – це люди, які відмовляються 

працювати, відмовляються шукати роботу, в них немає необхідних навичок і 

немає бажання здобувати ці навички. 

Трансформація змісту цієї соціальної проблеми набуває великого 

значення для визначення змісту політико-управлінських реакцій, спрямованих 

на їхнє вирішення. Якщо проблема безробіття виникає завдяки поганим 

економічним умовам, то відповідні політичні проекти будуть спрямовані на 

пожвавлення економіки, на створення робочих місць і надання фінансової 

підтримки в цей час. Натомість, якщо проблемою для суспільства вважати, 

насамперед, поведінку безробітних, то відповідні заходи будуть стояти на 

перешкоді шахрайству з отримання матеріальної допомоги від держави 

(наприклад, за рахунок зниження рівня допомоги, введення суворіших правил 

на право отримання такої допомоги і, водночас, стимулювання в безробітних 
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бажання отримати відповідні навички у навчанні). До прикладу, у Великій 

Британії з середини 1980-х рр. відбулося помітне зміщення акцентів від 

першого підходу до другого. Подібні процеси відбувалися упродовж того ж 

періоду у США. Загалом, вимогливу до отримувачів і ощадливу для держави 

соціальну політику в цих країнах того часу пов’язують із ширшими політико-

управлінськими заходами, відомими під назвами тетчеризм та рейганоміка.  

Як бачимо, незважаючи на значну кількість підходів до визначення 

соціальних проблем, залишаються істотні лакуни у цілісній соціологічній 

концептуалізації цього явища. Конструкціоністський підхід, на нашу думку, 

представлений у форматі більш системного (і статичного, і динамічного) 

бачення сутності соціальної проблеми та спроб пошуку шляхів регулювання 

соціальних проблем назагал. Тому виникає потреба детальніше розглянути 

головні теоретико-методологічні положення соціального конструкціонізму 

стосовно тієї його частини, яка стосується соціальних проблем, та аплікувати їх 

на дисертаційне дослідження проблеми соціальної бідності, а також  

здійснити процедуру дефініювання головних понять і категорій, які 

використовуватимуться у подальших аналітичних процедурах. 

 

1.2. Базові теоретико-методологічні принципи і категорії 

конструкціонізму в дослідженні соціальних проблем 

Альтернативою до традиційного (об’єктивістського) розуміння 

соціальних проблем є конструкціоністський підхід. Основні ідеї цього підходу 

сформулювали М. Спектр та Дж. Кітсьюз в 1970-х рр. Сутність цих положень 

полягає, радикально формулюючи, у відмові від об’єктивної соціальної умови 

як складової соціальної проблеми. «Будь-яке визначення соціальних проблем, 

яке починається зі слів: «соціальні проблеми – це ті умови…», веде в 

концептуальний методологічний тупик» [46, c. 292]. Конструкціоністи 

пропонують відмовитись від ідеї соціальних проблем як виду умов на користь 

розуміння проблем як риторики. М. Спектор і Дж. Кітьсюз визначають 

соціальні проблеми як діяльність індивідів і груп щодо висловлення 
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(маніфестації) незадоволення і представлення заяв-вимог стосовно деяких 

можливих (імовірних) умов. Соціальні проблеми з цього погляду – це 

конструкції, які створюються індивідами чи групами, привертають увагу 

громадськості до тих чи інших можливих умов чи ситуацій і виступають з 

вимогами їх змінити [67, c. 537]. Якщо соціальні проблеми є не стільки фактами 

життя, скільки соціально сконструйованими «риторичними артефактами», то 

процеси, за допомогою яких поняття «соціальна(і) проблема(и)» були 

сконструйовані, також вимагають ретельного вивчення [114].  

З суб’єктивістської точки зору, не об’єктивні соціальні умови, а, радше, 

суб’єктивні реакції на них становлять соціальну проблему.  

Відповідно, акцент дослідження переноситься з певних об’єктивних умов 

на процес комунікації в системі, яку складають такі основні агенти: вразливі 

групи населення, громадськість загалом, експерти та медіа, політико-

управлінські кола та ін. Зауважимо, що вразливі соціальні групи, як правило, не 

мають ресурсів для просування своїх визначень ситуацій, тобто конструювання 

соціальних проблем, тому цей вид діяльності є прерогативою впливових 

політичних суб’єктів. Методологічні можливості конструкціонізму в 

дослідженні комунікації визначаються, перш за все, інструментальною 

зорієнтованістю відповідних трактувань феноменів комунікації. У межах 

вказаної перспективи, зокрема, вирішується проблема зв’язку теорій 

комунікації і професійних комунікативних практик. 

Конструкт (англ. construct; нім. konstruct) – поняття, яке є засобом аналізу 

та узагальнення. П. Бергер і Т. Лукман використали поняття «соціальна 

конструкція» для позначення процесу, завдяки якому люди надають світові 

сенс [70, c. 46]. Пізніше це поняття стали вживати в різних галузях соціології, 

включно з дослідженням соціальних проблем. У феноменологічній традиції 

виділяють конструкти першого і другого порядку. Конструкти першого 

порядку – буденні пояснення, інтерпретації, поняття повсякденного життя. 

Конструкти другого порядку – наукові поняття, які базуються на конструктах 

першого порядку.  



42 

 

Соціальний конструкціонізм – це напрям в соціології і філософії, який 

аналізує соціальні конструкти, як-от клас, раса, гендер, сексуальність, мораль, 

пам’ять та ін. Згідно з цим напрямом, соціальні конструкти – це частина 

реального життя або взагалі все реальне життя, адже соціальні конструкти 

перебувають в онтологічній рівності з «об’єктивною» реальністю. Соціальний 

конструкт є породженням конкретної культури та сповна ілюструє так звану 

теорему Томаса: те, що сприймається як реальне, стає реальним за своїми 

наслідками. 

Ідеї соціального конструювання поширились у США та Західній Європі з 

середини 1980-х рр., базуючись на принципах, сформульованих 

американськими соціальними психологами К. Джерденом і Р. Харре. 

Предметом зацікавлень конструкціонізму є, по-перше, конструкції соціального 

світу (соціальні конструкти), по-друге – конструкції його образів у свідомості 

соціальних агентів (соціально-психологічні та соціокультурні конструкти). 

Базовий формат конструкціоністського підходу потребує розуміння 

декількох основних термінів. Зокрема, це поняття вимоги (позову, претензії) – 

від анг. claim. Конструювання соціальної проблеми включає процес 

представлення вимог: представлення вимоги – це внесення теми на 

обговорення на певних публічних аренах. У нашому суспільстві такими 

аренами є медіа, церква, школа, громадські організації, органи самоврядування 

та ін. Якщо соціальна проблема не має «мандату респектабельності», 

необхідного для виходу на такі арени, то вона приречена. Під «мандатом 

респектабельності» соціальної проблеми мається на увазі відносний консенсус 

впливових соціальних агентів щодо вагомості, істотності певної небажаної 

реальної (чи потенційно можливої) соціальної умови. Представлення вимог на 

публічній арені передбачає комунікативну діяльність із поширення 

занепокоєння щодо певної небажаної реальної (чи потенційно можливої) 

соціальної умови. Для соціологів-конструкціоністів соціальні проблеми 

визначаються в термінах процесу представлення вимог, оскільки саме цей 

процес, і тільки він, є спільним для всіх соціальних проблем. 
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Вимоги можуть бути підкріплені різними обґрунтуваннями: хтось, 

говорячи про бідність, може представити статистичні дані, фотографії бідних 

людей або інші види доказів. Це можна вважати представленням вимоги, але 

якщо ті, які почули цю вимогу, зігнорували її і не повірили їй, така вимога не 

впливає на суспільство. У такому разі представлення вимоги не було успішним. 

Натомість, успішне представлення вимоги позначається терміном «соціальна 

проблематизація». Процес соціальної проблематизації передбачає не тільки, 

щоб вимога була кимось представлена, а й щоб інші на неї відреагували. Люди, 

які представляють вимоги, є заявниками (англ. claimmakers). Саме вони 

намагаються переконати інших, що певні умови є небажаними і вимагають 

політико-управлінської реакції. Під проблематизацією розуміємо таке 

колективне визначення складної соціальної ситуації, яке врешті-решт 

призводить до підвищення її статусу до рангу соціальної проблеми. Успішні 

вимоги, результатом яких стала соціальна проблематизація, перетворюються на 

тему для зацікавлення медіа і політичних дебатів [72, c. 45]. 

Цих декілька концептів (вимоги, заявники вимог, процес представлення 

вимог) становлять «каркас» конструкціоністського розуміння соціальних 

проблем. Окрім названих, важливим є поняття життєвого циклу соціальної 

проблеми. У цьому сенсі, на початкову етапі становлення соціальної проблеми 

доцільно говорити про загрозливі умови (англ. troubling conditions), тобто 

умови, які стають предметом вимог. Термін «загрозливі» (такі, що викликають 

занепокоєння) зосереджується на суб’єктивних сприйняттях: умова викликає 

занепокоєння, якщо турбує когось [72, c. 64]. У найзагальнішому вигляді об’єкт 

соціального конструювання можна позначити як сукупність «соціальних 

фактів» та їх моделей в наукових термінах і термінах повсякденного досвіду та 

здорового глузду.  

Досліджуючи природу соціальної реальності, прихильники соціального 

конструкціонізму розглядали світ як продукт людської суб’єктивності: люди 

визначають, інтерпретують та надають значення світу через свої повсякденні дії 

та взаємодії. Як зазначав А. Шюц: «наші знання про світ, як буденні, так і 
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наукові, містять конструкції, тобто набори абстракцій, ідеалізацій, особливих 

для кожного відповідного рівня організації думки. … [Т]аких речей як точні і 

прості факти, не існує. Всі факти, з самого початку, відібрані із спільного 

контексту за допомогою нашого мислення» [130, c. 5]. 

Сьогодні термін «конструкціонізм» став настільки поширеним у 

соціальних науках, що значення його є вкрай розмитим. Незрідка його 

використання викликає роздратування в частини соціологів саме через цю 

невизначеність. Як вказує Дж. Бест, противники конструкціонізму часто 

прирівнюють його до нігілістичної критики науки та іншого знання. «Важливо 

зрозуміти, – додає дослідник, – що дослідники соціальних проблем мають на 

увазі дещо інше, коли використовують цей термін» [73, c. 123]. 

Конструкціоністський підхід до соціальних проблем не є нігілізмом чи 

релятивізмом, а лише скеровує до дослідження процесів соціального 

визначення тих чи інших ситуацій як небажаних, згубних, небезпечних, 

загрозливих. При цьому конструкціоністи не закликають відмовитися від 

проведення об’єктивістських досліджень, тобто від вивчення злочинності, 

бездомності, безробіття і т. д. як об’єктивних соціальних умов [66]. Як вказує 

Д. Лазик, це можна представити як академічний поділ праці: «Хтось може 

вивчати об’єктивний світ. Конструкціоністи ж зосереджуються на сенсах, які 

створюють люди…» [109, c. 14]. 

Подібного погляду на співвідношення об’єктивізму та конструкціонізму 

дотримується Дж. Бест: «Конструкціоністський підхід не вимагає від соціологів 

відмови від вивчення об’єктивних умов. Аналітики, які цікавляться, скажімо, 

бідністю, можуть, як і раніше, визначати число бідних, виявляти причини 

бідності або якось ще досліджувати бідність як соціальну умову. Однак 

конструкціоністи стверджують, що розуміння бідності як соціальної проблеми 

вимагає іншого підходу. У самій природі бідності немає нічого, що робило б її 

соціальною проблемою; в багатьох суспільствах бідність сприймалася як щось 

само собою зрозуміле, як природна частина соціального порядку, тобто не 

вважалася соціальною проблемою. Бідність стає соціальною проблемою лише 
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тоді, коли люди визначають її як таку, що викликає занепокоєння, коли вони 

заявляють про те, що вона проблематична» [9, c. 28].  

Узагальнюючи вищезгадані теоретизації, можемо зробити узагальнення 

про те, що в конструкціонізмі в основу теоретичного моделювання соціальної 

проблеми покладено не об’єктивну умову, а комунікативну дію. Самі ж 

проблеми трактуються як аспект комунікативної взаємодії між групами 

інтересів. Це, своєю чергою, включає формулювання вимог однієї групи щодо 

іншої (чи до політичних інститутів) і прагнення домогтися задоволення цих 

вимог (переважно політико-управлінськими засобами). З точки зору 

конструкціонізму будь-яка соціальна проблема – це конструкція, що 

формується у процесі проблематизації як визначення певної ситуації як 

небажаної, загрозливої, шкідливої. У процесі соціальної проблематизації 

суб’єкти цього процесу створюють те, що можна назвати комунікативним 

конструктом або дискурсом соціальної проблеми. Будь-яка комунікація 

дискурсивно обумовлена. Звернення до дискурсу соціальної проблеми як до 

комунікативної технології виникає на підставі попереднього досвіду. Під 

дискурсом соціальної проблеми розуміємо сукупність суспільно-політичних 

зв’язків, що мають мовний чи текстовий вираз та обумовлені історичною 

практикою звернення до самої проблеми. Сам по собі дискурс не є 

комунікативною технологією, він перетворюється на технологію при 

формуванні політичних цілей. Відповідно характер використання дискурсу 

соціальної проблеми визначається в ході політичного процесу. 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. 

Конструкт соціальної проблеми – це комунікативна структура, яка 

повторює структуру проблеми та містить такі елементи: інтерпретацію сутності 

проблеми (апеляцію до умов та обставин, які викликають занепокоєння – 

реальних чи уявних); мотивацію проблемності (обґрунтування проблемності 



46 

 

таких умов чи обставин); перспективу проблеми (інтерпретацію ймовірних та 

належних дій щодо проблеми). 

Дж. Бест адаптував стратегію щодо аналізу риторики комунікативних 

конструктів С. Тулміна до дослідження власне соціальних проблем [145].  

Дж. Бест зосередився на трьох основних риторичних компонентах заяв-вимог: 

підстави, виправдання і висновки, що власне і складають структуру 

комунікативного конструкту соціальної проблеми. Відповідно, комунікативний 

конструкт соціальної проблеми або заяви-вимоги має риторичну структуру, що 

складається з трьох фундаментальних компонентів [71]. Разом ці 

фундаментальні компоненти створюють фрейм соціальної проблеми. Фрейм 

соціальної проблеми – це рамка, модель організації проблеми, надання їй 

форми й когерентності.  

Поняття «фрейм» вказує на соціально визнані межі сприйняття різних 

елементів реальності та має конативну проекцію – вказує на належні способи 

дії. Оскільки існує безліч варіантів визначення / фреймування ситуації як 

проблемної, заяви-вимоги або комунікативні конструкти не тільки привертають 

увагу до складних соціальних обставин, а й визначають формулювання 

проблеми. Наприклад, американський конструкціоніст Дж. Гасфілд наводить 

приклад із смертністю на автомагістралях, що пов’язана із споживанням 

алкоголю [95]. Ця проблема може бути сформульована як проблема 

безвідповідальності п’яних водіїв, недосконалості конструкції автомобіля до 

зіткнень, недосконалості транспортної інфраструктури, надмірного акценту на 

споживанні алкоголю в житті дорослих (можлива також будь-яка комбінація 

названих визначень). Фрейм соціальної проблеми становить собою визначену 

інтерпретацію реальності з безлічі можливих, передбачає селекцію варіантів 

інтерпретації. 

Згідно з теорією Дж. А. Келлі, діяльність людини спрямовується 

очікуваними подіями. Людина вибудовує ментальні конструкти, за допомогою 

яких розпізнає ту чи іншу інформацію. Коли реальність не відповідає 

очікуваному, виникає конфлікт. Людина переживає тривогу, страх, 
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невизначеність, але система конструктів, яка сформувалася в суб’єкта, може 

обмежувати сприйняття нею навколишнього світу, сприяти виникненню 

різноманітних небезпек.  

Тема бідності піднімається в межах політичної комунікації у зв’язку з 

цілою низкою явищ та процесів, пов’язаних насамперед з політикою та 

управлінням (податкова система, (де)централізація, корупція та ін.). За 

допомогою фреймування встановлюються певні причинно-наслідкові зв’язки, 

залежності та відносини еквівалентності між різними соціальними і 

політичними явищами та процесами. У результаті, дискурс соціальної 

проблеми актуалізується в процесі політичної комунікації і слугує загальній 

логіці діяльності політичних агентів.  

Представник гуманістичного руху в психології А. Маслоу вважає, що 

причиною будь-якого конфлікту є проблема вибору між двома чи кількома 

способами досягнення важливої мети у контексті ймовірних загроз, які 

супроводжують такий вибір [32, c. 43]. У площині предмету нашого 

дослідження можемо припустити, що наголос на загрозах, які несе з собою 

бідність, сприяє змінам у характері дискурсу і розширює масштаб самої 

проблеми (а разом з тим і відповідні можливості інструменталізації у процесі 

політичної комунікації). А. Маслоу стверджував, що людина загострено 

сприймає чинники, пов’язані з відчуттям загрози. Тому залучення теми 

суб’єктивних загроз для особистості підвищує ефективність політичної 

комунікації, побудованої на використанні дискурсу соціальної проблеми 

бідності. Водночас, включення в цей дискурс великої кількості чинників і сфер 

застосування робить його універсальним – таким, що може бути перманентно 

залученим до політичної комунікації. 

Ключові смисли дискурсу соціальної проблеми бідності 

використовуються залежно від цілей політичного процесу. Конкретні контексти 

численні. Наведемо ймовірну інтерпретацію застосування дискурсу соціальної 

проблеми бідності в діяльності міжнародних кредитно-фінансових організацій. 

Міжнародні організації інструменталізують дискурс соціальної проблеми 



48 

 

бідності для легітимізації впливу на соціальну (і не лише) політику 

національних держав. Наприклад, метою може бути підготовка держави до 

вступу в СОТ, шляхом ліквідації торговельних бар’єрів на її території, адаптації 

державних структур для сприятливого інвестиційного клімату. Засобом 

легітимізації такого впливу виступає ключовий смисл дискурсу соціальної 

проблеми бідності – економічне зростання сприяє подоланню бідності. У 

результаті держава, об’єкт дискурсу, отримує допомогу як рекомендаційного, 

так і фінансового характеру для реалізації деяких реформ. 

До такої ж моделі використання «дискурсу бідності» в національних 

межах вдаються як влада, так і опозиція. У цьому сенсі влада використовує 

бідність для обґрунтування реформ, а також підтвердження правильності 

обраного курсу. Опозиція, навпаки, критикуючи офіційний курс, через 

«дискурс бідності» обґрунтовує свої посягання на владу. Мета – посилення 

свого представництва в парламенті, вплив на політичний процес. Отож, 

дискурсивно бідність постає як політична проблема і є чинником прийняття 

політико-управлінських рішень у різних сферах. З іншого боку, дослідницький 

фокус на дискурсі соціальної проблеми бідності дозволяє окремо розглянути 

цілі політичного процесу і практику маніпуляції суспільною свідомістю. Так, 

«бідність» дискурсивно постає як символічний знак, за допомогою якого 

кодується політичний процес. Широкий спектр ключових смислів розширює 

простір для застосування дискурсу, що робить проблему бідності 

універсальною темою політичної комунікації [39, c. 73]. 

Отже, соціальний конструкціонізм зосереджує увагу на динамічному 

процесі виникнення соціальної проблеми, надаючи їй статусу соціального 

конструкту, вкоріненого у процес соціальної комунікації. Таке розуміння 

соціальної проблеми є важливою перевагою підходу порівняно з іншими, 

оскільки дає можливість дослідити соціальну проблему вже не в статичному 

аспекті, а в динаміці життєвого циклу соціальної проблеми. Зазначимо, що 

конструкціонізм не слід ототожнювати з пізнавальним нігілізмом: значення 

об’єктивної соціальної умови, яка лежить в основі соціальної проблеми, не 
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відкидають, а беруть до уваги і розглядають крізь призму суспільних дискурсів. 

Конструкціоністський підхід переважно зосереджується на механізмах 

позначення складних соціальних обставин як проблемних. Соціальна проблема 

визначається як динамічна соціальна конструкція, яка має власний життєвий 

цикл. Процес соціальної проблематизації (тобто перетворення приватної 

проблеми в соціальну, або перетворення складних соціальних обставин у 

проблему) з точки зору конструкціоністів триває в часі і проходить певні стадії. 

У межах конструкціонізму постав значний корпус наукових досліджень, в яких 

різні автори запропонували різноманітні концепції історичних стадій у 

«кар’єрі» соціальної проблеми.  

Щоб зрозуміти виникнення, розвиток і долю соціальних проблем в 

рамках процесу колективного визначення, Г. Блумер пропонує розглянути 

стадії: 1) виникнення соціальної проблеми; 2) легітимізація проблеми; 

3) мобілізація дій відносно проблеми; 4) формування офіційного плану дій; 

5) трансформація офіційного плану в ході його емпіричної реалізації. 

Розглянемо почергово ці стадії. Виникнення соціальних проблем. 

Соціальні проблеми не є наслідком істотних збоїв у функціонуванні 

суспільства, а результатом соціального визначення, в ході якого певна умова 

ідентифікується як небажана, небезпечна, шкідлива. Соціальна проблема не 

існує для суспільства доти, доки суспільство не визнає, що вона існує. Без 

такого визнання проблема не стає об’єктом суспільного (а також експертного і 

політичного) обговорення та політико-управлінської реакції. Тому необхідно 

розглянути, як виникають соціальні проблеми.  

Помилково було б вважати, що будь-яка шкідлива чи небажана соціальна 

умова автоматично стає соціальною проблемою для суспільства. Історія має 

численні приклади жахливих соціальних умов, які не визнавалися проблемою в 

тих суспільствах, в яких виникали. Окрім того, ті самі соціальні умови можуть 

ігноруватися в один період часу і, не змінившись, стати предметом глибокого 

занепокоєння в інший період часу. Визнання суспільством соціальних проблем 

є вкрай вибірковим. Свідченням цього є вкрай різні сприйняття явищ рабства, 
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расової та гендерної дискримінації, тютюнопаління чи сімейного насильства (та 

багатьох інших явищ) у різний час та в різних суспільствах. Багато шкідливих 

соціальних умов не отримують достатньої уваги, інші опиняються на узбіччі 

уваги широкої громадськості та політико-управлінських кіл. Багато проблем 

знаходяться на шляху до соціального визнання, але лише деякі з них досягають 

визнання. 

Водночас процес соціального визнання проблеми, встановлення певного 

дискурсу проблеми і загалом увесь життєвий цикл соціальних проблем досі 

здобув мало уваги соціологів (і у світовому масштабі і, особливо, в українській 

соціології). Зокрема, дуже мало відомостей про такі теми: роль пропаганди та 

насильства у визнанні проблеми; роль зацікавлених груп у процесі соціального 

визнання проблеми (наприклад, роль служб державної безпеки у криміналізації 

різних форм діяльності у кіберпросторі); роль політичних діячів, впливових 

організацій і корпорацій у стимулюванні занепокоєння щодо одних проблем і 

зниженні занепокоєння щодо інших; роль медіа у визнанні та фреймуванні 

соціальних проблем. Таким чином, існують значні прогалини у соціологічному 

знанні щодо того, як виникають (і «зникають») соціальні проблеми і як 

визначається їхній зміст та зв’язок із політико-управлінською сферою [74]. 

Легітимізація соціальних проблем. Соціальне визнання є одним із 

початкових етапів життєвого циклу соціальної проблеми. Після соціального 

визнання проблема повинна отримати соціальну підтримку (англ. – 

endorsement), аби врешті викликати відповідні заходи політико-управлінського 

характеру. Щоб перебувати у фокусі уваги громадськості та політико-

управлінських кіл (і дій), соціальна проблема повинна постійно і ефективно 

фреймуватися як така, що вимагає уваги і дії, в іншому разі, інші соціальні 

проблеми здобувають першість у своєрідному рейтингу уваги мас, управлінців, 

політиків, експертів та медіа [74]. 

Г. Блумер підкреслює, що з широкого різноманіття соціальних умов, 

визнаних шкідливими різними групами людей, легітимності досягають 

відносно небагато. Тут ми знову зіштовхуємося з процесом вибору, в ході якого 
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одні соціальні проблеми опиняються на периферії уваги громадськості та 

політико-управлінських кіл, інші отримують достатню соціальну підтримку та 

стають об’єктом публічних дебатів, політичних програм і масштабних 

урядових заходів. Про цей процес вибору, який повинні пройти соціальні 

проблеми, аби досягти стадії легітимності, відомо мало. Зрозуміло, що такий 

перехід не зумовлюється лише об’єктивним ступенем важливості певної 

соціальної проблеми. Однією з лакун дослідження соціальних проблем з 

позицій конструкціонізму є чинники процесу селекції соціальних проблем і 

роль медіа у цьому процесі, зокрема [74]. 

Мобілізація дії. Якщо соціальна проблема пройшла стадії соціального 

визнання та соціальної легітимізації, вона вступає в нову стадію розвитку. 

Проблема стає об’єктом обговорення, полеміки, можливо – альтернативних 

інтерпретацій та вимог. Ті, хто прагне змін стосовно соціальної проблеми, 

зіштовхуються з тими, хто намагається захищати status quo. Якщо соціальна 

проблема має певний мобілізаційний потенціал (тобто зачіпає інтереси значних 

чи впливових груп населення та організацій і може спричинити їхню 

колективну дію) – навколо проблеми розгортається складний комунікативний 

процес, який стосується як змісту цієї колективної дії, так і інституційних 

відповідей на неї.  

Г. Блумер ґрунтує свою критику об’єктивістських підходів на загальних 

методологічних принципах інтерпретативної соціологічної традиції, згідно з 

якою взаємодія між людьми є символічною. Своєю чергою: «Особливість 

символічної взаємодії полягає в тому, що люди інтерпретують або 

"визначають" дії один одного, а не просто реагують на дії один одного. Їхні 

"відповіді" не спрямовані безпосередньо на дії один одного, а засновані на 

інтерпретаціях… [Л]юдська взаємодія опосередкована використанням 

символів, інтерпретацією … сенсу дій один одного» [75, c. 180]. Блумер апелює 

до того, що «об’єктивісти» не приділяють уваги процесу колективного 

символічного визначення проблеми. Переважно знання про цю стадію надають 

дослідники громадської думки. Водночас, дослідження громадської думки дуже 
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мало говорять про те, яким чином певні соціальні проблеми отримують більшу 

«легітимність», аніж інші, і як на основі дискурсивного конструкту соціальної 

проблеми відбувається політична мобілізація. 

Формування офіційного плану дій. На цій стадії життєвого циклу 

соціальних проблем формуються пропозиції щодо того, як діяти стосовно 

проблеми. Ця стадія від початку може набувати інституціоналізованих форм, 

відбуватися, зокрема, в межах законодавчого процесу. Водночас, вона може 

початково бути і неформалізованою – наприкад, як у випадку петицій, 

схвалених учасниками мітингу та ін. Врешті, формування офіційного плану дій 

є процесом визначення та перевизначення в концентрованій формі, який 

охоплює формування, переробку і виправлення колективного образу соціальної 

проблеми. Внаслідок цього процесу результат може значно відрізнятися від 

того, як проблема була представлена на ранній стадії життєвого циклу. 

Офіційний план представляє те, як суспільство сприймає проблему за 

допомогою своїх інституцій.  

Реалізація офіційного плану. Офіційний план і його здійснення на 

практиці можуть різнитися і, зазвичай, істотно різняться. На практиці, в ході 

свого втілення, цей план завжди певною (а часто – значною) мірою 

модифікується, переформульовується. У цей процес можуть бути залучені 

представники вразливих груп, експерти, управлінці, політики. Наявність (та 

суперечність) інтересів може істотно впливати на втілення офіційного плану – 

аж до його повного викривлення чи саботажу. Як зазначає Г. Блумер, немає 

більш важливого, а, водночас, менш зрозумілого і менш дослідженого етапу 

життєвого циклу соціальних проблем, аніж етап непередбаченої та ненавмисної 

зміни плану інституційних заходів. Відтак автор концепції критикує 

дослідників соціальних проблем (як у своїх дослідженнях, так і при побудові 

своїх теорій), які ігнорують цю стадію життєвого циклу соціальних проблем. 

Розглянуті п’ять стадій демонструють необхідність розвитку нових перспектив 

у соціологічному дослідженні життєвого циклу соціальних проблем. Процес 

колективного визначення соціальних проблем стосується того, як вони повинні 
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розглядатися і що повинно бути зроблено. Ігнорування цього процесу може 

вести до отримання лише фрагментарного знання та уявної картини соціальних 

проблем. 

Р. Фуллер та Р. Майєрс для пояснення життєвого циклу соціальних 

проблем вживають термін «природна історія соціальної проблеми». Цей 

(історичний) підхід видається перспективним у дослідженні конкретних 

соціальних проблем. Дослідники пояснюють і розмежовують терміни 

«соціальна проблема» та «природна історія». Р. Фуллер та Р. Майєрс 

пропонують кілька принципів щодо визначення соціальної проблеми: 

1. Соціальна проблема – це умова, яку значне число людей визнає 

відхиленням від соціальної норми, яка є для них важливою та якої вони 

дотримуються. Таким чином, кожна соціальна проблема складається з 

об’єктивної умови та суб’єктивного визначення. Об’єктивною умовою виступає 

перевірена (узгоджена) ситуація, існування та масштаби якої можна перевірити 

за допомогою неупереджених спостережень (наприклад, стан національної 

оборони, динаміка народжуваності, безробіття тощо). Суб’єктивне визначення 

– це усвідомлення окремими індивідами того, що якась умова є для них 

неприйнятною чи становить загрозу. 

2. Об’єктивна умова є необхідною, але не достатньою для конструювання 

соціальних проблем. Соціальні проблеми існують у єдності двох складових – 

об’єктивних умов і соціальних ставлень. Якщо умови не визначаються як 

проблемні – вони не є проблемою для людей, хоча можуть становити собою 

проблему для науковців чи експертів. 

3. Культурні цінності відіграють важливу роль в оцінюванні об’єктивної 

умови, яка визначається як проблемна. Об’єктивні умови (безробіття, расові 

упередження, беззаконня, злочинність, розлучення, війна та ін.) виходять на 

передній план, хоча б частково, тому, що люди є носіями певних цінностей та 

підтримують певні соціальні інститути (наприклад, інститут вільного ринку, 

патріархальної сім’ї, церкви чи державного суверенітету). 
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4. Культурні цінності можуть перешкоджати зміні умов, які визначаються 

як проблемні. Однією з причин цього дослідники вважають те, що цінності є 

досить ригідними (стійкими до змін) соціокультурними утвореннями. І, 

наприклад, сприймаючи аборти як проблему, носії традиційних цінностей 

можуть не сприймати таке вирішення цієї проблеми як популяризація 

контрацепції. 

5. Соціальні проблеми, таким чином, припускають подвійний конфлікт 

цінностей. Щодо одних умов люди розходяться в думках про те, чи загрожує 

умова їхнім цінностям. Щодо інших умов, виникають розбіжності щодо засобів 

подолання проблеми (адже ці засоби також можуть загрожувати цінностям). 

6.  Соціальні проблеми виникають і існують тому, що люди не поділяють 

деякі загальні цінності і цілі. 

7. Соціологи повинні досліджувати не лише такий аспект соціальної 

проблеми, як об’єктивна умова, але також і ціннісні судження причетних 

людей, адже саме цінності визначають ставлення і до умов і до засобів їхнього 

регулювання [89]. 

Специфічні аналітичні рамки, які базуються на вищезгаданому розумінні 

соціальних проблем, Р. Фуллер і Р. Майєрс визначають як «історичний підхід». 

Виходячи з того, що кожна соціальна проблема має свою природну історію, 

соціальним проблемам приписують певні загальні характеристики. Ці загальні 

характеристики, зокрема, стосуються часової послідовності порядку розвитку 

всіх соціальних проблем. Відтак «історію» науковці визначають як 

концептуальний інструмент дослідження характеристик соціальних проблем.  

Згідно з концепцією Р. Фуллера та Р. Майєрса, соціальні проблеми не 

виникають як щось остаточне, сформоване, таке, що користується увагою 

громадськості і викликає політико-управлінські заходи, спрямовані на їхнє 

регулювання. Навпаки, соціальні проблеми виявляють часовий порядок 

розвитку, в якому можуть бути виділені різні стадії. Кожна стадія передбачає  

(і зумовлює) подальшу, а також містить нові елементи, які відрізняють її від 

попередньої. Отже, соціальну проблему розуміють як таку, що завжди 
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знаходиться в динаміці «становлення», проходить історичні стадії 

«усвідомлення, визначення політики і реформи». 

Генеза кожної соціальної проблеми полягає у формуванні суспільного 

усвідомлення того, що певним (значущим для суспільства) цінностям 

загрожують деякі умови. Без такої «проблемної свідомості» у певних груп 

людей (вчені, політико-управлінські кола, сусіди-однодумці) неможливо 

стверджувати, що існує суспільне визнання проблеми. Соціальна проблема 

може бути виявлена тільки тоді, коли її усвідомлюють, коли люди 

висловлюють свою струбованість у певній комунікативній формі. Особливістю 

(й емпіричним індикатором) цієї початкової фази є постійно повторювані 

твердження людей (залучених в ситуацію), що «потрібно щось зробити». Поки 

ці люди не відрефлексували, не визначили своє ставлення до загрозливих умов 

настільки, щоб запропонувати або обговорити конкретні заходи для їхнього 

усунення. Замість цього спостерігається неузгоджена, випадкова поведінка і 

навіть неорганізований протест.  

Після усвідомлення настає час інтенсивної комунікації з приводу 

необхідних заходів. Обговорюються цілі та засоби, і конфлікт соціальних 

інтересів стає інтенсивнішим. Люди, які пропонують рішення, виявляють, що ці 

рішення є неприйнятними для інших. Навіть коли вони переконують інших 

погодитися з пропонованим рішенням, вони бачать, що перед ними постає 

наступне ускладнення, пов’язане з досягненням згоди щодо засобів. Стадія 

визначення політики значно відрізняється від стадії усвідомлення, оскільки 

зацікавлені групи стурбовані тепер, головним чином, тим, «що і як слід 

зробити». На цьому етапі різноманітні протести стають організованими і більш 

одностайними у вимогах.  

Заключною стадією в історії соціальної проблеми є стадія реформи. До 

життєвого циклу соціальної проблеми залучаються адміністративні утворення, 

зайняті формулюванням та реалізацією політико-управлінських заходів. 

Передбачається, що на цьому етапі ставлення громадськості та інших 

причетних агентів (вразливі групи, експерти, медіа, політики) є відносно 
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відрефлексованими, структурованими. Тепер завданням політико-

управлінських інституцій є втілення певних заходів (проведення реформи, 

кажучи термінами Р. Фуллера та Р. Майєрса). Вказані заходи реалізує апарат 

урядових, законодавчих, виконавчих, судових органів та ін. Це 

інституціоналізований етап життєвого циклу соціальної проблеми, на якому ми 

бачимо встановлену політику, яка здійснюється уповноваженими інституціями. 

Очевидно, що історичні стадії не є взаємовиключними, вони можуть частково 

збігатися. Хоч аналітично ці три етапи можуть бути відокремлені, в реальності 

розвиток проблеми зазвичай завжди містить елементи всіх трьох стадій. 

Власну концепцію історичних стадій соціальних проблем пропонують 

М. Спектор та Дж. Кітсьюз. Зазначимо, що ця концепція має гіпотетичний 

характер та не претендує на точний емпірично обґрунтований опис значного 

числа окремих соціальних проблем. Вказана концепція динаміки соціальних 

проблем окреслює те, на чому необхідно зосереджуватися при вивченні історії 

соціальних проблем, та пропонує свого роду інструкцію для накопичення 

первинного емпіричного матеріалу. Відмінністю концепції історичних стадій 

М. Спектора та Дж. Кітсьюза, яка відрізняє її від попередніх (концепцій 

Г. Блумера, Р. Фуллера і Р. Майєрса), є те, що вона стосується тієї частини 

життєвого циклу соціальних проблем, яка настає після офіційної або урядової 

реакції. Р. Фуллер і Р. Майєрс стверджували, що офіційна реакція або 

здійснення тієї чи іншої політики є кінцевою стадією життєвого циклу 

проблеми. Такий фокус не дозволяє відслідкувати те, наскільки заходи були 

ефективними, як ефективність цих заходів вплинула на сприйняття проблеми 

громадськістю і вразливими групами та ін. Ні Г. Блумер, ні Р. Фуллер та 

Р. Майєрс не описують, що відбувається після того, як приймаються 

законодавчі акти, створюються спеціальні органи і реалізуються ті чи інші 

урядові програми. Коли насправді закінчується життєвий цикл соціальної 

проблеми? Відповіддю на це питання є запропонована М. Спектром та 

Дж. Кітсьюзом концепція чотирьох стадій. Стадія 2 відповідає останній стадії 

концепцій Г. Блумера, Р. Фуллера і Р. Майєрса. Стадії 3 і 4 описують те, що 
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відбувається з соціальною проблемою після визначення і реалізації відповідних 

політико-управлінських заходів. На цих стадіях політико-управлінські реакції 

на попередні вимоги стають основою для нових вимог.  

Розглянемо ці стадії почергово. На першій стадії група (чи групи) 

стверджує, що певна умова існує, визначає її як шкідливу та небажану і 

поширює ці твердження в публічному просторі, ініціює їхнє обговорення, 

робить небажану умову предметом громадської і політичної уваги. На другій 

стадії відбувається визнання легітимності цієї групи певною офіційною 

організацією або інститутом. Це може призвести до офіційного розслідування, 

пропозиції реформ, створення організації, яка б мала на меті відреагувати на ці 

твердження-вимоги. На третій стадії відбувається повторне представлення 

тверджень-вимог групою (чи групами), що висловлює незадоволеність 

політико-управлінською реакцією на попередні вимоги (останнє може 

стосуватися порядку ведення справ щодо небажаної умови, недосконалістю 

бюрократичних процедур, нездатністю створити умови співпраці між політико-

управлінськими інституціями та зацікавленими групами та ін.). На четвертій 

стадії група відмовляється від співпраці з політико-управлінськими 

інституціями, що мають справу з небажаними умовами, та розгортає діяльність 

щодо переформатування політико-управлінської реакції чи створення 

альтернативних, паралельних або протидіючих інституцій [89]. 

Методологічною основою дослідження є поєднання положень низки 

підходів та теорій, що концентруються на комунікативній проблематиці. 

Зокрема, це конструкціоністський підхід у соціології, згідно з яким соціальна 

проблематизація і життєвий цикл кар’єри розглядається не як об’єктивна умова, 

а як результат соціального конструювання; теорії дискурс-аналізу, теорія 

фрейм-аналізу. Зокрема в роботі ми спираємося на м’яку версію соціального 

конструкціонізму в інтерпретації Дж. Беста, яка дозволяє дослідити дискурс 

соціальної проблеми в контексті культури та соціальної структури, а також 

концепцію публічних арен С. Хілгартнера і Ч. Боска, за допомогою якої можна 

відстежити динаміку становлення соціальної проблеми.  
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Концепція С. Хілгартнера і Ч. Боска зосереджується на «публічних 

аренах», на яких розгортається життєвий цикл соціальних проблем. Науковці 

визначають соціальну проблему як передбачувану умову або передбачувану 

ситуацію, на яку на аренах публічного дискурсу і дії «наклеюється ярлик» 

проблеми. Однак замість того, щоб підкреслювати стадії розвитку соціальної 

проблеми, дослідники зосереджують увагу на «конкуренції соціальних 

проблем»: передбачається, що суспільна увага є дефіцитним ресурсом, який 

розподіляється за допомогою конкуренції на публічних аренах.  

С. Хілгартнер та Ч. Боск пропонують такі методологічні принципи 

вивчення суспільного визначення соціальних проблем: 1) увесь суспільний 

дискурс щодо соціальних проблем слід розуміти як динамічний процес 

конкуренції між вкрай численною «популяцією» тверджень, що 

проблематизують певні об’єктивні умови; 2) інституційні арени слугують 

середовищем, в якому соціальні проблеми конкурують між собою за увагу 

громадськості та інших соціальних агентів (медіа, експерти, науковці, політико-

управлінські кола); 3) «пропускна здатність» цих арен обмежує число проблем, 

які можуть користуватися увагою громадськості у певний період часу; 

4) існують певні «принципи відбору» (інституційні, політичні і культурні 

чинники), які визначають ймовірність переваги одних і «поразки» інших 

соціальних проблем; 5) існують певні механізми взаємодії між різними аренами 

(зворотний зв’язок, синергія), які слугують засобом поширення активності від 

однієї арени до інших; 6) існують мережі агентів, які прагнуть контролювати 

процес конкуренції між різними соціальними проблемами на публічних 

аренах [58, c. 76]. 

Зазначимо, що відповідно до поглядів С. Хілгартнера та Ч. Боска існує 

величезна стратифікована «популяція» потенційних проблем. Особливості 

життєвого циклу визначаються не тільки їхнім суб’єктивним характером, а й 

процесом жорсткого відбору, в ході якого вони конкурують один з одним за 

суспільну увагу і соцієтальні ресурси. У ході такої конкуренції одну з 

провідних ролей відіграє зміст пропонованого громадськості дискурсу 
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соціальної проблеми. І вирішальним є те, наскільки такий дискурс «резонує» із 

цінностями громадськості та інтересами впливових агентів. Питання про те, 

який дискурс тієї чи іншої соціальної проблеми отримає увагу громадськості, 

має серйозне значення для майбутньої соціальної проблеми, зацікавлених груп і 

політиків. Дослідники наголошують на тому, що багато проблем існують 

одночасно на кількох «стадіях», при цьому зразки руху від однієї стадії до 

інших досить мінливі. Це дає підстави сумніватися, що існує типовий життєвий 

цикл соціальної проблеми. Описаний підхід, на жаль, мало втілювався в 

емпіричних роботах інших дослідників, хоч у теоретичному дискурсі досить 

розповсюджене розуміння того, що соціальні проблеми конкурують за 

суспільну увагу. Щодо емпіричних досліджень, то аналіз переважно 

зосереджувався на окремих проблемах і їхній «боротьбі за увагу 

громадськості». Таким чином, недооцінюються два важливих аспекти 

конструювання соціальних проблем: по-перше, соціальні проблеми існують у 

постійній взаємодії з іншими соціальними проблемами в одному 

дискурсивному полі суспільства; по-друге, соціальні проблеми включені в 

складну інституціоналізовану систему продукування суспільного дискурсу. 

Підхід Дж. Беста до трактування «життєвого циклу» соціальних проблем 

є найбільш повним та чітким, відтак саме його розглянемо детальніше. 

Центральним поняттям у конструкціоністському вивченні «життєвих циклів» 

соціальних проблем є поняття заявленої вимоги [71]. Дж. Бест вважає, що є 

підстави говорити про типову історію соціальної проблеми, яка складається з 

декількох послідовних фаз: представлення заяв-претензій (англ. claimmaking) – 

залучення медіа (англ. media coverage) – публічна реакція (англ. public reaction) 

– політичне вирішення проблеми (англ. policy-making) – соціальне вирішення 

проблеми (англ. social problem work) – результати втілення політичного курсу 

(англ. policy outcomes) [71].  
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Рис. 1.1. Типова історія соціальної проблеми за Дж. Бестом 

 

Упродовж першої стадії агенти представляють вимоги, тобто 

аргументовано доводять, чому специфічні загрозливі обставини слід визнати 

соціальною проблемою, чому необхідна політико-управлінська реакція на 

них. Далі ці агенти, як правило, шукають можливості залучити медіа, щоб 



61 

 

привернути увагу широкої аудиторії. Залучення медіа допомагає і 

громадськості, і політикам краще зрозуміти зміст вимоги. Відповідно, 

громадськість дізнається про вимоги або напряму від агентів, які 

представляють вимоги або опосередковано (з медіа). Реакція громадськості 

становить третю стадію процесу. Своєю чергою, у сприйнятті громадськості 

посилюється потреба адаптації до небажаних обставин, і саме політичні 

рішення є засобами цієї адаптації. Політики реагують на представлені 

вимоги, їхнє медіавідображення і громадську думку. Зрозуміло, що інтереси 

політико-управлінських кіл також беруться в розрахунок у тих рішеннях, які 

приймаються щодо небажаних умов. П’ятою стадією, яку виділяє Дж. Бест, є 

соціальне вирішення проблеми. Автор вживає поняття «практики соціальної 

проблеми», маючи на увазі всіх, хто відповідальний за втілення специфічної 

політики, а не лише політико-управлінські кола. Отже, на цьому етапі 

практики соціальної проблеми опиняються в ситуації, коли доводиться в 

реальному житті, на практиці вирішувати проблему.  

Фінальна стадія процесу соціальної проблематизації – це реакції на 

розвиток соціальної проблеми. Можливі різні наслідки. Деякі прямо 

стосуються шляхів, якими втілюються політико-управлінські заходи 

регулювання проблеми. Критики можуть представляти аргументи стосовно 

того, що ці заходи неефективні – недостатньо ефективно усувають зазначені 

небажані обставини, або спричиняють нові соціальні проблеми, або навіть 

погіршують ситуацію. На цьому етапі постають питання вимірювання 

ефективності політико-управлінських заходів. Дуже часто подібні 

вимірювання призводять до нового витка розвитку соціальних проблем, і 

процес соціальної проблематизації починається знову [72]. 

На кожній із зазначених фаз люди конструюють та реконструюють 

соціальну проблему: спочатку заявники проблеми привертають увагу до 

обставин, які викликають стурбованість; далі медіа трансформують первинні 

вимоги у вторинні; після цього громадськість представляє свої власні 
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інтерпретації; врешті політико-управлінські кола трансформують проблему в 

такий спосіб, щоб це відповідало новому політичному курсу.  

Отже, здійснений аналіз дозволяє здійснити уточнення категоріально-

понятійного апарату, використаного у вивченні процесів конструювання 

проблеми бідності, а також виокремити базові теоретико-методологічні 

принципи такого дослідження. Методологія конструкціонізму постулює, що 

соціальні проблеми містять об’єктивну та суб’єктивну складову. Об’єктивна 

складова відображає аспекти дійсності у конретно-предметному вимірі, а 

суб’єктивна стосується сприйняття об’єктивних обставин тими чи іншими 

індивідами, соціальними групами, суспільствами. У роботі ми висвітлюємо 

об’єктивний (економічно-статистичний) стан та динаміку явища бідності 

поряд із «відображенням» цього стану у медіатекстах та масовій свідомості. 

Сприйняття тих чи інших об’єктивних обставин як соціальної проблеми, 

вважають представники конструкціонізму, може різною мірою 

віддзеркалювати об’єктивну значущість, зміст, масштаби того чи іншого 

явища. У дисертаційній роботі з’ясовується ступінь тотожності об’єктивного 

та суб’єктивного виміру соціальної проблеми бідності. Поширені в 

суспільстві сприйняття соціальних проблем, як вважають конструктивісти, 

здебільшого пов’язані з політико-управлінськими діями, спрямованими на 

їхнє регулювання. Ретроспективний аналіз, здійснений у дисертації, дозволяє 

виділити зміни політико-управлінських підходів до регулювання проблеми 

бідності відповідно до змін репрезентації проблеми бідності в медіа. Це, 

зокрема, стосуватиметься комплексу заходів із регулювання бідності, 

відомого під назвою «перспектива державної скупості». Конструкціоністська 

візія передбачає, що життєвий цикл соціальної проблеми може включати 

етапи проблематизації та депроблематизації та є результатом міжгрупової 

комунікації, спрямованої на утвердження того чи іншого комплексу заходів 

із політико-управлінського регулювання певного явища. Аналіз змісту 

медіадискурсу проблеми бідності в українських медіа дозволяє розкрити 

особливості життєвого циклу цієї проблеми (див. Розділ 3). У 
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конструкціонізмі дискурс соціальної проблеми складається з низки фреймів 

соціальної проблеми, як є когнітивними та дієгенеруючими за своєю 

функцією. На підставі аналізу медіадискурсу українських медіа можна 

виділити конкретні фрейми проблеми бідності: «пострадянська культура 

бідності», «бідність як відкладене життя», «бідність як наслідок 

патерналізму», «бідність як відсутність середнього класу», «бідність як 

ганьба для держави», «бідність як те, що породжує зло», «бідність як 

політичне гасло», «бідність як наслідок суспільного безладу», «бідність як 

ефект кризи та війни» та ін. Розкриття дискурсів соціальної проблеми 

бідності у медіапросторі з точки зору представників конструкціонізму 

доцільно емпірично реалізувати із застосуванням методик дискурс-аналізу та 

фрейм-аналізу як таких, що є методологічно сумісними із конструкціонізмом 

та інтенсивно застосовуються у дослідженні медіаповідомлень. У роботі 

використано адаптовану дисертантом методику аналізу медіадискурсу 

українських медіа Л. та С. Засєкіних (див. розділ 3).  

Апробація наведених складових теоретичної бази дисертаційної 

роботи, оперта на авторські визначення головних і похідних понять та 

категорій, здійснюється в наступних двох розділах. 

 

Висновки до Розділу 1 

На початку розділу як його прелімінарна частина представлено 

результати стислого аналітичного огляду соціогуманітарного дискурсу щодо 

розуміння соціального та соціальних проблем, внаслідок чого здійснено 

розмежування об’єктивістської та суб’єктивістської традиції відповідних 

інтерпретацій. До першої з названих традицій належать підхід соціальної 

патології, інтерпретації соціальних проблем як вияву соціальної 

дезорганізації, функціоналістський підхід та ін. Натомість суб’єктивістський 

підхід до інтерпретації соціальних проблем конституювався переважно в 

межах конструктивістських уявлень, які інтерпретують соціальні явища як 

соціальні конструкти, що використовуються (інструменталізуються) у 



64 

 

комунікативних взаємодіях. Підсумки здійсненого порівняльного аналізу 

представлено у зведеній таблиці, де конкретизовано особливості 

інтерпретації соціальних проблем у візіях представників двох ліній 

соціологічного теоретизування за поділом «класика – некласика» на основі 

поглядів Г. Зборовського. Власне в надрах другої лінії виділено такі 

складові, як некласична і постнекласична метапарадигми, а в них – ті теорії і 

концепції, які акцентували увагу на соціальному конструюванні реальності 

взагалі та соціальних проблем зокрема. Здійснено розрізнення назв 

відповідних напрямків суб’єктивістського соціологічного теоретизування 

цього ґатунку щодо соціальної реальності – соціального конструктивізму і 

соціального конструкціонізму з аргументацією на користь останнього як 

такого, який, по-перше, є суто соціологічним підходом на відміну від 

першого (соціолого-психологічного), а по-друге, зосереджений на створенні 

соціальних конструкцій в процесах колективних і групових спілкувань та 

взаємодій. У цій частині розділу охарактеризоване тлумачення соціальних 

проблем у руслі соціального конструкціонізму з наголосом на політико-

управлінському ракурсі їхнього розгляду і розв’язання. Здійснено селекцію 

найзагальніших положень, які в подальшому утворюють методологічну 

основу вивчення статичних та динамічних аспектів медіадискурсів 

соціальної проблеми бідності.  

У наступній частині розділу увагу зосереджено на двох складових 

концептуалізації процесів конструювання проблеми бідності: на понятійно-

категоріальному апараті дослідження та на сукупності положень, які 

становлять теоретичну основу дисертаційної роботи. Насамперед детально 

розглянуто центральні для конструкціонізму поняття – «вимога», 

«(де)проблематизація», «дискурс соціальної проблеми», «фрейми соціальної 

проблеми» – та уточнено їхні дефініції. Також підкреслено, що 

розмежування понять «дискурс» та «фрейм» соціальної проблеми і 

встановлення взаємозв’язків між ними, подолання певної полісемантичності і 

досягнення точності у понятійно-категоріальному апараті є важливим 
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завданням реконструкції конструкціоністської традиції та її інтеграції в 

українську соціологію. 

У цій частині розділу головну увагу присвячено центральним поняттям 

конструкціоністської інтерпретації соціальних проблем, а саме поняттям 

«дискурс» та «фрейм» соціальної проблеми. Наголошено, що дискурс-

аналітичні дослідження пов’язані з реконструкцією процесів, які 

відбуваються в соціальному конструюванні, об’єктивації, комунікації та 

легітимізації структур значень в інституційній сфері на публічних аренах. 

Уточнювальним поняттям, яке дозволяє охопити динамічний аспект 

конструювання соціальних проблем, визначено поняття «фреймінг», яке 

використане в авторській інтерпретації.  

Процес соціальної проблематизації з погляду конструкціонізму 

розглянуто у темпорально-стадійному вимірі; ключовим поняттям у цьому 

сенсі є поняття життєвого циклу. Типова історія соціальної проблеми 

складається з кількох послідовних стадій: в розділі виділено п’ять таких 

стадій. Доведено, що на кожній з них відбувається як конструювання, так і 

реконструювання соціальної проблеми. Використано принцип 

конструкціоністської перспективи щодо дослідження (де)проблематизації 

соціальних явищ у темпорально-стадійному вимірі і заакцентовано на 

комунікативних технологіях такої (де)проблематизації, а саме на дискурсах 

соціальної проблеми, серед яких центральне місце посідає «дискурс 

бідності». Підкреслено, що в політичному процесі до інструменталізації 

«дискурсу бідності» можуть вдаватися різні політичні суб’єкти – як влада, 

так і опозиція. Дискурсивно бідність постає як політична проблема та як 

чинник прийняття політичних рішень. Така перспектива дозволяє розглянути 

цілі політичного процесу і практики маніпуляції суспільною свідомістю. 

Аргументовано, що широкий спектр фреймів, які становлять «дискурс 

бідності», є універсальною ілюстрацією механізмів конструювання 

комунікативних технологій (де)проблематизації соціальних явищ.  
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На завершення першого розділу наведено сукупність положень, які 

становлять теоретичну основу дисертаційної роботи і знаходять свою 

апробацію у наступних її частинах. 

Основні положення першого розділу дисертаційної роботи були 

висвітлені у публікаціях здобувача [11; 12; 102]. 
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РОЗДІЛ 2 

БІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

 

2.1. Проблема бідності у новітніх теоретичних пошуках  

та інтерпретаціях 

Такі небажані соціальні обставини, як бідність, були і є об’єктом і 

політико-управлінських заходів, і значного корпусу соціологічних досліджень, 

реалізованих з різних теоретико-методологічних перспектив. Бідність як 

соціальна проблема та пошук (або ж декларування пошуку) шляхів її подолання 

– наріжний камінь для дослідників цієї проблеми, публіцистів, науковців, 

політиків. Це проблема, яка складно піддається економічним чи політичним 

методам регулювання, проте цілком заслуговує на звання найбільш 

«соціальної» із соціальних проблем. Викорінення бідності стає постулатом та 

ціллю в новому тисячолітті, про що свідчать численні згадки у рамковій 

міжнародній декларації під назвою «Цілі сталого розвитку у 2016–2030 роках», 

затвердженій Генеральною Асамблеєю ООН [59]. Уряди країн, які 

приєдналися до цього документу, зобов’язуються впроваджувати стратегії та 

програми, мета яких зменшити бідність або, принаймні, подолати крайні її 

форми.  

Водночас наукова спільнота досі не послуговується універсальним для 

всіх країн визначенням бідності. Це, перш за все, зумовлено чинником 

економічної нерівності. Так, для країн Африки, де велика частка населення 

живе на межі виживання, актуальними є одні критерії оцінки доходів населення 

і, відповідно, явища бідності. Ці критерії і зміст поняття «бідність», назагал, не 

є прийнятними для України чи країн Заходу, де зовсім інші політичні, 

економічні, демографічні, кліматичні, географічні умови. Через це семантичне 

поле поняття «бідність» розмивається. Таким чином, розширюється і 

дискурсивне поле цієї проблеми, а це вже має свої наслідки і для політико-

управлінських заходів, спрямованих на регулювання проблеми бідності 

(детальніше ми розглянемо це питання в Розділі 3). 
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Впорядкування соціологічного дискурсу щодо розуміння і аналізу 

соціальних проблем приводить нас до такої схеми: у загальному вигляді 

теоретичні роздуми щодо проблеми бідності розгортаються у своєрідній 

системі кординат, що складається з двох осей. Ці дві осі – рівень пояснення 

(індивід / суспільство) та спосіб пояснення (детермінізм / конструкціонізм) [65]. 

Також, на нашу думку, є сенс розглядати різноманітні підходи щодо 

визначення бідності залежно від методу моніторингу проблеми. 

Нам видається необхідним максимально близько відобразити підходи до 

визначення бідності, які визнані в академічній спільноті, адже розбіжності 

торкаються різних аспектів цієї проблеми та включають в себе суперечки як 

щодо визначення причин появи бідності, так і щодо можливого вирішення 

(врегулювання) цієї проблеми. 

Проблема бідності іманентно властива будь-якому суспільству і, 

відповідно, віддавна привертала увагу вчених. Бідність є однією з найгостріших 

проблем для всіх типів суспільства незалежно від характеру економічної 

системи, проте масштаби та глибина бідності мають істотні кроснаціональні 

відмінності. Бідність – це соціальне становище, яке характеризується 

відсутністю матеріальних засобів, необхідних для того, аби провадити життя 

відповідно до прийнятих у суспільстві норм споживання, наприклад, 

неможливість прогодувати свою родину, дати освіту дітям чи забезпечити 

сім’ю якісним медичним обслуговуванням [13, c. 178]. Існування бідних, 

зубожілих людей, нездатних самостійно вирішити свої життєві проблеми, є 

явищем, притаманним кожному суспільству в кожен історичний період і 

зачіпає усі верстви населення [37, c. 106]. У наведених вище визначеннях 

наголошено на двох аспектах явища бідності – об’єктивному і суб’єктивному. 

Взаємозумовленість цих двох аспектів полягає в тому, що саме суспільними 

уявленнями про «достатність» матеріальних благ зумовлюється самооцінка 

населенням рівня власного добробуту, а також оцінка цього рівня державними 

статистичними службами та органами, які регулюють проблему бідності, 

зокрема, засобами соціальної допомоги. Варто додати, що бідність є явищем 



69 

 

динамічним, оскільки динамічними є, по-перше, уявлення про зміст поняття 

«матеріальний добробут» та, по-друге, об’єктивна економічна динаміка. 

Ще у IV ст. до н. е. Платон у трактаті «Закони» торкався питань 

співвідношення багатства і бідності. Своєю чергою, його учень Аристотель 

(384–322 рр. до н. е.) у праці «Політика» теж згадує проблему бідності та 

багатства. За Аристотелем, переважання одного з цих елементів визначає 

відповідну форму державного устрою: від охлократії (влади некваліфікованих 

та зубожілих мас) до аристократії (влади вузького кола заможних за правом 

успадкування) [33, c. 46]. Питання бідності та соціальної нерівності так чи 

інакше зачіпалось в епоху Античності та Середньовіччя, а в епоху 

індустріалізації дослідження, що фокусуються на цій проблематиці, істотно 

активізувалися. В історичній ретроспективі на формування теоретизацій щодо 

явища бідності вплинули процеси Реформації, адже протестантська етика, 

описана М. Вебером, спричинила поширення уявлень про багатство як про 

чесноту, наслідок наполегливої праці в ім’я слави Божої. В цей час формується 

низка інтерпретацій, представники яких по-різному оцінювали причини 

бідності і заходи боротьби з нею [30, c. 74]. До середини XX ст. склалися низка 

підходів: 

1) XVIII – середина XIX ст. – формування ідей про сутність і причини 

бідності в межах соціал-дарвінізму, егалітаризму і статистико-соціологічного 

підходу. Цей період дав поштовх формуванню відразу трьох напрямів у 

вивченні феномена бідності: економічному, статистичному і власне 

соціологічному; 

2) кінець XIX – початок XX ст. – формування концепції прожиткового 

мінімуму, тобто підходу, який в основу розуміння бідності закладав принцип 

доступності мінімального набору товарів і послуг, необхідних для підтримки 

фізичного існування і працездатності; 

3) 60–80-ті рр. XX ст. – становлення концепції відносної депривації 

(відносний підхід), соціальної ексклюзії та культури бідності. Концепція 

відносної бідності передбачає зарахування до бідних тих сімей, чиї доходи 
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істотно нижчі за середній стандарт добробуту і не дозволяють досягти рівня 

життя, прийнятого в конкретному суспільстві [30, c. 74]. 

Прихильниками соціал-дарвіністського підходу вважалися економісти 

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

В основу цієї концепції покладена теорія Ч. Дарвіна про виникнення видів і 

виживання найсильніших шляхом природного відбору. Причину бідності 

соціал-дарвіністи вбачали в самому існуванні людства. Основні постулати цієї 

теорії полягали в тому, що відповідальність за матеріальний добробут 

домогосподарства покладається на індивіда [13, c. 178]. Окрім Ч. Дарвіна, на 

формування соціального дарвінізму вплинув представник англійської 

економічної та соціальної думки А. Сміт – засновник теорії  

(і практики) лайзерферизму (від фр. laissez-faire – дозвольте робити) [18, c. 41]. 

Зокрема, А. Сміт вважав, що заробітна плата зростатиме зі зростанням 

національного багатства, а винагорода за працю буде визначатися 

справедливістю і економічною доцільністю. На думку вченого, ці чинники 

збільшуватимуть працелюбність населення і, врешті, призводитимуть як до 

зростання добробуту, так і до зростання кількості населення. Збільшення 

населення, своєю чергою, є основою процвітання кожної країни, а, отже, і 

запорукою зменшення бідності [18, c. 41]. 

Інший представник соціального дарвінізму, Т. Мальтус, пов’язував 

бідність із природними умовами існування індивіда. Він вважав, що причина 

бідності не в особливостях суспільного ладу, а в надмірному збільшенні 

кількості населення. Він вивів закон прогресії, згідно з яким приріст населення 

відбувається в геометричній прогресії, в той час як засоби, необхідні для його 

існування, збільшуються тільки в арифметичній. А де є надмір населення і 

нестача продуктів харчування, там виникає бідність. Як механізм регуляції 

кількості населення вчений виділяв природні причини: голод, війни, епідемії 

[30, c. 74]. Розглянуті вище підходи дотичні до політичної ідеології лібералізму 

з її наголосом на мінімізації ролі держави (аж до використання метафори 

«нічний сторож» для опису бажаної моделі мінімального втручання держави у 
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справи громадян, які керуються власними інтересами, потребами та 

користуються високим ступенем автономності).  

Істотно збагатив предмет дослідження англійський соціолог Г. Спенсер. 

Із перспективи позитивістської соціології Г. Спенсер вважав, що якість життя 

членів суспільства залежить від середнього рівня розвитку населення країни і 

людська цивілізація загалом розвивається по висхідній траєкторії, але окремі 

суспільства (як і окремі підвиди в природі) можуть не тільки прогресувати, а й 

деградувати [18, c. 41].  

Г. Спенсер вважав бідність цілком закономірним явищем. Він 

зауважував, що бідність та нерівність супроводжують розвиток суспільства. 

Оскільки розвиток суспільства зупинити неможливо, то і бідність не вдасться 

ліквідувати. На думку Г. Спенсера, неможливо визначити чіткі критерії 

бідності. Крайня бідність є лише видимим показником бідності – вершиною 

айсберга, який прихований в «океані» стандартів життя у конкретному 

суспільстві [48, c. 142].  

Вчений вважав, що бідність є проблемою особистості, тому держава не 

повинна допомагати бідним верствам населення. У цьому він вбачав 

перенесення особистої відповідальності за свій майновий стан на плечі інших 

та розвиток соціального паразитизму. Чим більше людей залежні від державної 

соціальної допомоги, тим менша кількість населення забезпечує себе 

самостійно, в отже, тим менша кількість людей виробляє необхідні для 

більшості населення товари [30, c. 74]. Сьогодні, із загальною гуманізацією 

суспільного життя та посиленням масової політичної участі, такі погляди 

вважаються неполіткоректними та несумісними із сучасним уявленням про 

права людини, роль держави у регулюванні проблем та етику наукової 

діяльності.  

Американський соціолог Ф. Г. Гіддінгс сприймав бідність як 

невикорінене зло, а на певному етапі навіть як соціальне благо і неминучий 

супутник соціального прогресу. Він вважав, що бідні з власної волі стають 

соціальними паразитами (вчений для характеристики цієї групи населення 
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вживає поняття «псевдосоціальний клас»). У працях вченого спостерігається не 

так бажання вирішити проблему бідності, скільки потреба визначити її місце в 

ціннісній системі суспільства [48, c. 142]. У поглядах Гіддінгса знаходимо 

певну суперечність: з одного боку, вчений є прихильником позитивізму, 

застосування статистичного методу та відмови від спекулятивних суджень, а з 

іншого, описує явище бідності загалом як наслідок моральної деградації, не 

припускаючи об’єктивної недосконалості соціально-економічного устрою 

суспільства.  

Французький вчений, один із теоретиків анархізму, Ж. Прудон вважав 

бідність наслідком недосконалості економічної організації. Причини появи 

бідності він вбачав у розширенні виробництва і споживання. Мислитель у 

теоретизації бідності застосував поділ на абсолютний та відносний вимір цього 

явища [30, c. 74]. Абсолютна бідність виражає тип розподільних відносин у 

суспільстві. Прудон наполягав на принципі рівного розподілу «суспільного 

пирога». Спотворення розподілу призводить до злиднів. Відносна бідність – 

результат розширення виробництва і споживання [48, c. 143]. Досить 

прогресивним, як на свій час, аспектом поглядів Ж. Прудона є те, що автор 

вводить поняття «основні потреби» та включає до них не тільки те, що потрібно 

людині для виживання, а й ті предмети і блага, які визначаються прийнятними 

(необхідними) в конкретному суспільстві. 

Другий підхід щодо дослідження бідності отримав назву егалітарний.  

У той час як розглянуті вище теоретизації щодо бідності в ідеологічному вимірі 

дотичні до лібералізму, представники егалітарного підходу більше схиляються 

до лівого спектру політичних ідеологій. Прихильниками цього підходу були 

Ж.-Ж. Руссо, Д. Рікардо, К. Маркс, Ф. Енгельс, Е. Реклю. Представники цього 

підходу трактували бідність однозначно – як соціальне лихо і заохочували до її 

викорінення шляхом більш зрівноваженого розподілу доходів у суспільстві. 

Е. Реклю розмежував поняття бідності та злиденності. На його думку, бідні 

поділяються на власне бідних, які забезпечені засобами для існування, і 

злиденних, які не здатні задовольнити свої основні потреби [13, c. 178]. Як 
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поріг бідності соціолог виділив мінімальний набір основних потреб для 

підтримання фізичного існування [30, c. 74]. Умовою подолання бідності, на 

думку вченого, є рівномірний розподіл продуктів землеробства і промисловості 

між усіма верствами суспільства. 

Попередник марксизму Д. Рікардо причину бідності вбачав у розподілі 

заробітної плати. Зарплата, визначаючи доходи населення, впливає на 

чисельність робітників. Автор виявляє певну міждисциплінарну інтегративність 

поглядів, пропонуючи розглядати поряд явище бідності, задоволення попиту на 

робочу силу на ринку праці та демографічні процеси, адже збільшення робочої 

сили призводить до зубожіння населення, а от спад народжуваності, навпаки, 

призводить до покращення майнового стану за рахунок скорочення кількості 

робітників [5]. 

К. Маркс і Ф. Енгельс у появі бідності звинувачували капіталістичну 

систему, експлуатацію, зумовлену власністю на засоби виробництва. Вони 

розглядали бідність як прогресуючу тенденцію злиденності робочого класу, а 

рівень бідності як відношення рівня життя експлуатованих до рівня життя 

експлуататорів [13, c. 178]. Критерієм бідності були надто абстрактні одиниці: 

власність на засоби виробництва і міра експлуатації робітників. Остання 

характеризувала не саму бідність, а тільки сутність протиріч між капіталістами 

та робітниками. Межа бідності визначалась не середнім рівнем життя більшості 

населення, а стандартом споживання «процвітаючої меншості» [48, c. 143]. 

К. Маркс і Ф. Енгельс, подібно до Е. Реклю, виділили два типи бідності: 

абсолютну і відносну. Абсолютне зубожіння демонструє зменшення життєвого 

рівня пролетаріату в порівнянні з попереднім періодом історії (чи, в термінах 

марксизму, попередньої суспільно-економічної формації). Відносне зубожіння 

відбувається тоді, коли частка національного доходу, отримана 

експлуататорським класом, зростає одночасно зі зменшенням частки, яку 

отримує робітничий клас. Бідність є формою і мірою експлуатації  

робітників, що визначається розвитком виробничих сил і товарно-грошових 

відносин, а також ступенем паразитизму панівного класу. Єдиним можливим 
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шляхом викорінення бідності, на думку вчених, є соціальна (соціалістична) 

революція [30, c. 74].  

Марксизм відіграв важливу роль у дослідженні проблематики бідності. 

Багато західних соціологів пов’язували бідність лише з капіталістичним ладом. 

Саме існування марксизму як теорії дало поштовх розвитку інших підходів, у 

яких основна увага приділялась не так економічним аспектам бідності, як 

механізмам її відтворення (зокрема, у межах неомарксизму і соціокультурним 

механізмам). Отож, у науковому (і ширшому – публічному та політичному) 

дискурсі щодо бідності марксизм відіграв дуже істотну роль у зв’язку з: 

гуманістичним імпульсом і вимогою подолання негативних аспектів 

капіталістичного господарювання; виявленням системної (а не випадкової) 

природи явища бідності; фіксацією динамічного характеру цього явища і 

залежності його масштабів від способу розподілу ресурсів у суспільстві; 

акцентуванням позаособистісних, позаіндивідуальних, а системних, 

структурних та історичних чинників виникнення і відтворення цього явища. 

Водночас, марксистський розгляд проблеми бідності не позбавлений і 

недоліків, які, окрім загальних «слабких місць» ідеології марксизму загалом, 

полягають у відмові від емпіричного вивчення показників бідності, їхнього 

взаємозв’язку з показниками якості життя та ін.  

Істотний крок уперед у вивченні бідності зробили представники 

статистично-соціологічного підходу (Ф. Ле Пле, Ч. Бут і Б. С. Раунтрі). Вчені 

вважали бідність соціальною хворобою, яку можна викорінити, впроваджуючи 

реформи. Вони займалися збором емпіричних даних, що характеризували 

умови життя бідних та інших соціальних груп. Ідеї та методи Ф. Ле Пле, 

Ч. Бута і Б. С. Раунтрі мали значний вплив на дослідників проблематики 

бідності в країнах Європи і США до середини ХХ ст. [33, c. 46]. 

За «точку відліку» у визначенні явища бідності вчені вважали змогу 

індивіда задовольнити свої мінімальні потреби для фізичного виживання.  

Ч. Бут як поріг бідності виділяв дохід і можливість задовольнити основні 

потреби людини для підтримки здоров’я і працездатності [18, c. 42].  
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Детальному аналізу феномену бідності в Англії Ч. Бут присвятив 

багатотомну роботу «Життя і праця людей», в якій вперше окреслено поняття 

«межа бідності» [74, c. 33]. Методологія дослідження бідності була складною і 

оригінальною. Ч. Бут намагався зрозуміти життя лондонців через дослідження: 

1) їхніх місць праці та умов праці; 2) їхніх будинків і особливостей локальної 

спільноти (англ. – neighborhood); 3) через релігійне життя міста. Дослідження 

проходило в супроводі відвідувачів London School Board і поліцейських. 

Опитували власників фабрик, робітників, представників профспілок, а також 

священнослужителів.  

Одним із вагомих і широковизнаних досягнень дослідження Ч. Бута було 

картографування бідності в межах Лондону. На картах, створених дослідником, 

рівень бідності і багатства був зазначений детально на кожній з вулиць. 

Приклад такої карти можна побачити в Додатку Д. За визначенням дослідника, 

бідні – це ті, чиї потреби не задовольняються, у порівнянні із звичними 

стандартами життя в певній країні [74, c. 33]. На згаданих картах бідність було 

класифіковано так: найнижчий клас – замкнутий, напівкримінальний; дуже 

бідні, занедбані, з хронічною потребою; бідні; змішаний тип (деякі почувають 

себе комфортно), інші – бідні; достатній комфорт, достатні звичні доходи; 

середній клас, заможні; вище за середній і вищі класи, багатії. Ч. Бут намагався 

встановити реальні критерії визначення бідності – рівень доходів та 

задоволення основних потреб, норми і стандарти, необхідні для підтримки 

певного рівня працездатності та здоров’я.  

Дослідник у процесі роботи над аналізованою працею зіштовхнувся з 

істотними проблемами методологічного характеру. Так, листуючись із 

Альфредом Маршалом, провідним економістом того часу, Ч. Бут розкриває 

деякі труднощі, які виникли під час написання роботи: «Я іноді сумнівався, 

продовження цієї роботи не мало жодних інших підстав, аніж нездатність з 

мого боку прийти до висновків» [148]. Це, на нашу думку, відображає 

неможливість генералізованого (об’єктивістського) дослідження різних (в т. ч. 

динамічних) аспектів соціальної проблеми бідності. Варто також відзначити, 
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що у 1908 році (через багато років після того, як Ч. Бут розпочав 

популяризацію ідей про необхідність запровадження державної пенсійної 

системи) ліберальний уряд Великої Британії прийняв «Закон про пенсії по 

старості». Ч. Бут був визнаний одним з «прабатьків» пенсійної системи. 

Теоретичним продовженням ідей Ч. Бута було досліження Б. С. Раунтрі.  

У 1936 році Б. С. Раунтрі провів опитування в Йорку і в 1941 році опублікував 

працю під назвою «Бідність та прогрес». Він визнав, що, незважаючи на певний 

прогрес, боротьба з бідністю потребувала дуже значних зусиль. Б. С. Раунтрі 

виявив, що понад 20 тисяч жителів Йорку жили в бідності. Майже 28 % 

мешканців міста не мали достатньої кількості продовольства, палива і одягу, 

щоб підтримувати рівень свого життя. Оскільки це була майже половина всього 

робітничого класу Йорку, не виникало сумніву, що і в Лондоні ситуація не була 

істотно інша, і що проблема бідності стосується Великої Британії загалом [131].  

Серед бідних мешканців Йорку близько третини не мали достатньо 

надходжень для забезпечення основних потреб, навіть якщо витрачали свої 

засоби розумно. Б. С. Раунтрі назвав це «первинною бідністю» [121, c. 200]. 

«Первинна бідність» означає таке економічне становище людини, коли дохід не 

є достатнім для задоволення мінімального набору потреб, що забезпечують 

виживання. Первинну бідність можна регулювати тільки зміною цін на харчові 

продукти, незалежно від рівня і розподілу особистих доходів. «Вторинна 

бідність» характеризується станом, коли людина може забезпечити 

мінімальний рівень потреб, але не може реалізувати інші можливості: 

отримання освіти, гідних умов життя. Аналізуючи результати дослідження, 

Б. С. Раунтрі прагнув визначити реальне число нужденних (пов’язавши бідність 

з безробіттям, рівнем заробітної плати, житловими умовами) і критерії 

обчислення межі бідності. Звіти Б. С. Раунтрі допомогли прийняти ліберальні 

реформи 1906–1912 рр. Вони передбачали надання безкоштовних шкільних 

обідів, страхування на випадок хвороби та безробіття для зайнятих чоловіків і 

перші державні пенсії [131]. 
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Дослідження Ч. Бута і Б. С. Раунтрі спрямували подальше осмислення 

проблеми бідності в русло дискусій про різницю між абсолютною і відносною 

бідністю. Так, абсолютна бідність інтерпретується в рамках визначення 

Б. С. Раунтрі «первинної бідності» і пов’язана зі спробами визначення «засобів 

до існування». Кошти для існування – це мінімум, необхідний для підтримки 

життя, і, отже, опуститися нижче за цей рівень означає відчувати абсолютну 

бідність, оскільки індивіду не вистачає коштів для задоволення базових потреб. 

Необхідно вирішити, що ж потрібно людям для виживання; коли ж люди 

будуть, таким чином, забезпечені, тоді проблема бідності зникне.  

Б. С. Раунтрі включив у коло необхідних потреб лише просту дієту і 

мінімальні потреби, що стосуються одягу, їжі та житла [48, c. 179]. Абсолютну 

бідність визначав як настільки низький рівень добробуту, який не забезпечує 

необхідних матеріальних та духовних потреб населення [18, c. 42]. Детальніше 

абсолютну бідність автор визначає через поняття кошика базових продуктів. 

Кожен, хто не міг дозволити собі придбати цей набір продуктів, вважався 

бідним. У 1901 році було опубліковано працю під назвою «Бідність: 

дослідження життя у місті». Результати цієї праці були майже революційними 

для тогочасного британського суспільства, в якому домінувало уявлення про те, 

що «бідний означає грішний та лінивий» [33, c. 46].  

Б. С. Раунтрі виділив два типи бідності на підставі причин, які її 

породили. Первинна бідність характерна для сімей, які мають низькі доходи та 

раціональні витрати. Другий тип – вторинна бідність, пов’язана з 

нераціональної витратою коштів. Цим типам відповідали первинні (втрата 

годувальника, недієздатність, низький дохід, розширений склад сім’ї) і 

вторинні (марнотратство, асоціальний спосіб життя і т. п.) причини бідності 

[30, c. 75]. Вченому вдалося розмежувати тих, хто дійсно був бідний, і тих, хто 

був, насамперед, марнотратний. Межу бідності він визначав, беручи до уваги 

дохід сім’ї, необхідний тільки для задоволення основних потреб (їжа, житло, 

одяг). Цей рівень приймався за абсолютну межу бідності, яку можна 
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регулювати тільки при зміні цін на харчові продукти незалежно від рівня і 

розподілу особистих доходів [48]. 

Отже, як бачимо, визначення бідності, запропоновані Ч. Бутом та 

Б. С. Раунтрі, піонерами сучасного дослідження бідності, були 

«об’єктивістськими» та «абсолютними» в тому сенсі, що бідність вони 

розуміли як брак коштів для задоволення базових фізіологічних потреб. Тобто в 

найзагальнішому вигляді – бідність розглядається в контексті виживання, 

пов’язується з існуванням, яке передбачає базовий стандарт благ і ресурсів, 

необхідних для того, щоб працювати, мати змогу народжувати і виховувати 

дітей. Ч. Бут та Б. С. Раунтрі не розглядали бідність як помилку чи вину бідних 

людей, а зосереджували увагу на тому, що уряд має допомогти бідним і змінити 

ставлення до бідності назавжди шляхом легітимних реформ та державної 

допомоги. Таким чином, розглянуте розуміння бідності (зокрема, поняття 

абсолютної бідності) ставить цілком визначену вимогу щодо управлінсько-

політичних засобів регулювання проблеми бідності, а саме ставить перед 

системою державного управління завдання запобігання бідності через 

забезпечення мінімальних стандартів життя. 

Французький соціолог Ф. Ле Пле межу бідності вираховував на основі 

сімейних бюджетів і приймав її як абсолютний критерій бідності 

(враховувалось тільки те, що необхідно людині для фізичного виживання). 

Досліджуючи бідність, Ле Пле помітив закономірність: у бідних найбільшу 

частку сімейного бюджету складає харчування [48, c. 179]. Наприкінці XІX ст. 

німецький учений Ф. Енгельс, на основі знахідок Ле Пле, вивів принцип: «чим 

нижчим є рівень доходів домогосподарства, тим більша частка доходів 

витрачається на харчування» [33, c. 47]. Відповідно, можна припустити: що 

більшою є частка доходів, витрачена на харчування, то менші інші видатки 

(зокрема, витрати на освіту), а відповідно, менші шанси на соціальне 

просування. Зауважимо, що відтоді й дотепер у різноманітних статистичних та 

соціологічних інструментаріях закладений цей показник (частка доходів, яку 
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домогосподарство витрачає на харчування), який визнається дуже істотним 

показником бідності. 

ХХ ст. характеризується глибшим дослідженням проблеми бідності, 

появою низки теорій та концепцій. Німецький соціолог М. Вебер теоретизує 

явище економічної нерівності, багатства та бідності у взаємозв’язку з 

господарською етикою різних релігій. Зокрема, «статична» господарська етика 

католицизму більшою мірою «консервує» бідність, аніж «динамічна» 

протестантська етика. Разом з тим, М. Вебер відзначав, що пуританство створило 

культурний клімат, у якому бідність могла розглядатися як результат 

індивідуальних моральних вад, неробства та марнотратства, і таким чином 

звільняло сферу управління і політики від відповідальності за бідність [33, c. 47]. 

Однією з найвпливовіших серед теоретизацій бідності, що виникають у 

наступні десятиліття, є структурно-функціональна інтерпретація бідності, яка 

детально фокусується на системі стратифікації. На думку К. Девіса та У. Мура, 

система соціальної стратифікації є системою соціальних ролей, кожна з яких 

має різний рівень престижу та значущості. Таким чином, внизу соціальної 

ієрархії перебувають люди, які виконують маловажливі для соціуму функції та, 

відповідно, мають низький соціальний статус. Натомість, на верхівці статусної 

ієрархії перебуває нечисленний прошарок людей, які володіють винятковими 

здібностями і талантами та, відповідно, отримують від соціуму найвищу 

винагороду за виконання соціально важливих функцій [30, c. 75]. 

Отже, через кілька десятиліть після піку наукової популярності 

соціального дарвінізму сформувалася і набула істотного впливу теоретико-

методологічна позиція, яка відкидала проблематизацію бідності: з погляду 

структурного функціоналізму, бідність не є вадою суспільства, а одним з 

елементів складної системи статусів, ролей, винагород і санкцій, що їх 

застосовує суспільство. Критики звертали увагу на те, що в цьому сенсі 

структурний функціоналізм виходить з надто «статичного» принципу: «Все 

суще є розумним» – все, що існує в суспільстві та має повторюваний, 

масштабний характер, є не випадковим, а системно необхідним.  
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Друга половина XX ст. формує новий підхід до розуміння та 

вимірювання проблеми бідності уже з використанням значно більш 

опрацьованих методів статистичного аналізу та на підставі кількісних баз 

даних. Американська дослідниця М. Оршанскі, використовуючи дані масових 

опитувань, проведених державними статистичними службами, визначила 

кількісні параметри основних життєвих потреб населення. Межа бідності чи 

мінімальний дохід сім’ї фіксувались, виходячи з вартості продуктів харчування 

для домашнього господарства певного складу та розміру, збільшеного втричі 

[48, c. 182]. Результатом досліджень М. Оршанскі стала формула розрахунку 

порога бідності для різних типів домогосподарств, які стали офіційними 

показниками бідності, що їх використовує уряд США [30, c. 75].  

У 1960-х рр. концепцію прожиткового мінімуму серйозно критикували за 

її обмеженість. На зміну їй прийшла концепція відносної депривації. Якщо 

Б. С. Раунтрі розглядав бідність відносно викликів фізичного виживання, то 

тепер проблема стала обговорюватися ширше: чи дають засоби, якими 

володіють люди, можливість повноцінно брати участь у житті суспільства, в 

якому вони живуть. Індивід вважається бідним навіть тоді, коли йому вистачає 

коштів для фізичного виживання, але не вистачає для підтримування певного 

стандарту життя, характерного для конкретного суспільства [48, c. 180].  

Переважно дослідження бідності відбувалися в межах економічної науки 

та статистики. У низці випадків вузькодисциплінарну приналежність 

дослідників вказати складно та й, зрештою, міждисциплінарна інтеграція, 

принаймні у межах західної соціогуманітарної традиції, вважається перевагою і 

необхідною умовою усебічного дослідження складних явищ сучасності.  

Соціологи вивчали бідність із різних теоретико-методологічних позицій, 

у межах яких, зокрема, аналізувалися соціокультурні чинники виникнення і 

відтворення бідності. У межах критичної соціологічної теорії наприкінці 1960-х 

років починає формуватися концепція «культури бідності» О. Льюїса. Ця 

концепція була опрацьована в межах урбаністичних досліджень та спрямована 

на пояснення чинників соціальної дезорганізації у окремих дільницях міста. 
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Згідно з концепцією О. Льюїса, ізоляція бідних і трансгенераційне відтворення 

бідності в суспільстві відбувається через особливу культуру, культуру бідності. 

На думку дослідника, стиль життя бідних верств населення відрізняється від 

життя більшості. Бідні створюють свої цінності та норми, які допомагають їм 

пристосуватися до соціального середовища та пояснити («нормалізувати») 

власне становище [30, c. 75]. Льюїс виділяє чотири головні складові культури 

бідності: 1) низький рівень участі, відчуження та критична налаштованість 

щодо суспільних інститутів – державних структур, політичних партій, 

релігійних організацій, інституту шлюбу; 2) мінімальний рівень організованості 

поза межами сім’ї, нерозвинутість форм громадянської участі на рівні 

локальної спільноти; 3) відмінні від загальноприйнятих взаємини статей – ранні 

сексуальні контакти, «вільні» шлюби, висока частота абортів та підліткових 

вагітностей, сімейне насильство тощо; 4) переважання таких установок, як 

безпомічність, залежність, низька мотивація до праці; обмежений «часовий 

горизонт» – орієнтація на короткотермінові переваги, нездатність до 

планування [56, c. 42].  

З поняттям «культури бідності» тісно пов’язана ідея циклу депривації, 

запропонована в 1972 р. К. Джозефом. Відповідно до цієї ідеї, бідність має 

здатність самовідтворюватися: діти бідних успадковують статус своїх батьків, 

якщо ті не зможуть прищепити молодому поколінню моделі поведінки, 

орієнтованої на успіх [30, c. 75]. 

Концепція відносної бідності (П. Таусенд, Т. Маршал, А. Сен,  

Л. Рейнвотер) зараховує до бідних ті сім’ї, чиї доходи істотно нижчі за середній 

суспільний стандарт добробуту і не дозволяють досягти рівня життя, 

загальноприйнятого в даному суспільстві. Відносна бідність притаманна будь-

якому суспільству. Вона визначається за майновим розшаруванням населення 

(наприклад, бідними вважається певна частина – від 10 % до 30 % –населення з 

найнижчими доходами) [18, c. 42].  

Великий внесок у розвиток концепції депривації належить П. Таунсенду. 

Дослідник наполягає на тому, що бідність може бути визначена тільки з 
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позицій відносної депривації. Під бідністю він має на увазі такий стан 

індивідів, сімей, груп населення, при якому їм не вистачає ресурсів для 

забезпечення різних типів дієти, участі в життєдіяльності, житлових умов та 

інших благ, які поширені в конкретному суспільстві. Ресурси бідних  

настільки малі, що вони фактично виключені зі звичайних моделей 

життєдіяльності [48, c. 144]. 

Таунсенд приділяє значну увагу критиці критеріїв віднесення 

домогосподарств до бідних. Таким критерієм часто стають витрати на 

харчування, щоправда, переважно йдеться про найдешевші продукти 

харчування. При цьому не враховуються три дуже важливих моменти: оцінка 

поживних речовин, що містяться у продуктах; вік і склад членів 

домогосподарства; професійна діяльність членів домогосподарства. У підсумку 

Таунсенд робить висновок, що потрібні якісно нові критерії визначення 

бідності, наприклад, потреби в одязі, харчуванні, житлі, освіті, роботі, засновані 

на стандартах, які розповсюджені в конкретному суспільстві [34, c. 75]. Людина 

живе і задовольняє свої потреби в суспільстві, внаслідок чого вони стають не 

просто біологічними потребами, а біосоціальними, тому природним є 

сприйняття їх через призму рівня життя суспільства, а не через призму 

достатності для фізичного виживання. Оскільки умови матеріального та 

суспільного життя змінюються з часом, викликаючи модифікацію потреб 

індивіда, перегляду повинні підлягати і показники депривації [116, c. 162]. 

Таким чином, П. Таунсенд, розвинувши ідеї Б. С. Раунтрі, вивів розуміння 

критеріїв бідності на принципово інший рівень. Стали враховуватися не тільки 

фізіологічні потреби людини, а й соціальні, а бідність стала сприйматися як 

багатоаспектна та багатовимірна. 

Розмежування абсолютної та відносної бідності стало ключовим у 

поствоєнних дебатах щодо проблеми. До розгляду проблеми бідності 

долучаються К. Джозеф і Дж. Сампшн. Дослідники стверджують, що 

абсолютний стандарт бідності означає стандарт, який визначається реальними 
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потребами бідних, а не витратами тих, які бідними не є. Сім’я бідна, якщо вона 

не може дозволити собі прохарчуватись [99, c. 27]. 

Очевидним у цьому твердженні є неприйняття «відносного» визначення 

бідності, запропонованого П. Таунсендом. Поняття відносної бідності є більш 

суб’єктивним, оскільки засноване на порівнянні життєвого стандарту бідних і 

життєвого стандарту інших членів суспільства, які бідними не є. Як правило, 

при цьому використовується середній життєвий стандарт суспільства, в якому 

вивчається бідність. 

Однією з найважливіших праць, присвячених дослідженню проблеми 

бідності в Англії, є дослідження П. Таунсенда «Бідність в Об’єднаному 

Королівстві», проведене в 1960-х і 1970-х рр. У цій роботі запропоновано 

визначення бідності, яке мало вирішальний вплив на хід подальших 

теоретичних пошуків. П. Таунсенд критикує звуження поняття потреб до 

базових потреб виживання. Так само викликає заперечення неврахування 

соціального контексту потреб, на яких базуються визначення абсолютної 

бідності. Відтак дослідник пропонує альтернативне визначення: «Можна 

сказати, що індивіди, сім’ї та групи населення живуть у бідності, якщо їм не 

вистачає коштів, щоб харчуватися, діяти, як більшість населення, мати житлові 

умови і насолоджуватись принадами життя, які доступні більшості, якщо вони 

не можуть жити в суспільстві, до якого належать, так, як живе більшість 

населення» [146].  

Подібне визначення бідності було принято у 1984 р. Європейською 

комісією: «Бідними можна вважати окремих людей, сім’ї, групи людей, чиї 

ресурси (матеріальні, культурні, соціальні) є настільки обмеженими, що 

виключають для них можливість вести щонайменш прийнятний спосіб життя 

члена суспільства, в якому вони проживають» [124]. 

На відміну від визначення П. Таунсенда, мова не йде про очевидні виміри 

соціальної участі, які є ключовими у концепті «відносної депривації»  

і на яких будується визначення бідності. Згідно з П. Таунсендом, стан бідності 

визначається відносно економічного становища більшості суспільства. 
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Науковець звертає увагу на те, що бідні зіштовхуються з проблемами 

включеності до різних вимірів суспільного життя, в тому числі до політичної 

участі. Відносна депривація з’являється, коли неможливо досягти (взагалі або ж 

на достатньому рівні) життєвих умов (сервісів, стандартів споживання), які 

дозволяють брати участь у суспільних відносинах, виконувати свої соціальні 

ролі [146, c. 36]. Відносна депривація – багатовимірне поняття, що торкається 

усіх вагомих сфер життя. Якщо брак матеріальних ресурсів призводить до 

депривації – можна говорити про бідність таких осіб чи груп. Соціологи ведуть 

дискусії з приводу походження бідності та нерівності на дуже загальному рівні 

або обмежуються темами, лише дотично пов’язаними з проблемою бідності,  

як-от професійний статус і мобільність, неформальна економіка і мережі 

взаємопідтримки на рівні місцевих громад, соціальне визначення депривації, 

доступ до неурядових та урядових інституцій.  

П. Таунсенд деталізовано розглядає низку теоретико-методологічних 

підходів щодо пояснення бідності, а саме теорії груп меншин, субкультури 

бідності і циклу депривації, ортодоксальні економічні теорії та соціологічні 

пояснення бідності і нерівності, в тому числі з точки зору функціоналізму.  

Узагальнено ці підходи можна представити так (див. табл. 2.1). 

Бідність – це відсутність ресурсів, необхідних для участі в діяльності, 

дотриманні звичаїв і дієт, які зазвичай схвалюються суспільством, є 

характерними для модального представника суспільства. Відповідно, аналіз 

бідності слід розширити і розглядати різні види ресурсів, а не тільки зарплатню 

чи грошові доходи, а також вивчати механізми і принципи функціонування 

кожної системи, яка контролює розподіл ресурсів.  

На практиці більшість спроб визначити і виміряти бідність поєднують у 

собі абсолютний та відносний підходи. При цьому обраний підхід 

застосовується до аналізу системи розподілу доходів у конкретному суспільстві 

з тим, щоб виявити частку бідних людей. 
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Таблиця  2.1  

Теорії бідності та їхні центральні тези за П. Таунсендом 

Теорії бідності Центральні тези 

Теорія меншин 

(англ. – minority groups 

theory) 

Бідність пояснюється через наявність у суспільстві явних чи 

прихованих форм дискримінації та упереджень щодо меншин. 

Якщо меншини позбавлені доступу до певних благ та ресурсів – у 

вказаних групах формується відчуття відносної депривації. 

Субкультура бідності 

(англ. – the sub-culture 

of poverty) та бідність 

внаслідок циклу 

депривації (англ. – the 

concept of a cycle of 

deprivation) 

Найбідніші верстви формують субкультуру, яка має істотні 

відмінності від суперкультури і є стійкою та самовідтворюваною. 

Субкультура бідності спирається на трансгенераційне відтворення 

цінностей, норм і практик (наприклад, відчуження від громадської 

активності, нехтування цінністю освіти і права та ін.), які 

негативно впливають на можливості досягнення носіями 

субкультури соціального успіху.  

Ортодоксальна 

економічна теорія 

(англ. – orthodox 

economic theory)  

Бідність – наслідок нерівномірності розподілу особистих доходів 

(ренти, заробітної плати та ін.) і відповідні труднощі у здобутті 

освіти, фаху, проблемність вертикальної соціальної мобільності. 

Теорії подвійного 

ринку праці і 

радикальні теорії 

(англ. – dual labour 

market and radical 

theories)  

У кожній економічній системі є дві підсистеми: «первинний» 

сектор, в якому зайнятість стабільна, зарплата відносно висока, є 

сильні профспілки; «вторинний» сектор, в якому зайнятість 

нестійка, платня мала, а перспективи збагачення бідних невеликі. 

При поясненні бідності наголошується на особливостях 

вторинного сектору економіки та на характеристиках осіб, які 

займають такі робочі місця. 

Соціологічні підходи 

до нерівності 
(англ. – sociological 

approaches to 

inequality)  

П. Таунсенд відносить до таких теорії авторства К. Маркса, 

А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Мальтуса. Центральні поняття – контроль 

над засобами виробництва, розподіл валового національного 

продукту між заробітною платнею, рентою і прибутком, клас, 

статус, стратифікація.  

 

Джерело: [146]. 

 

Британський дослідник у галузі соціальної політики та економіки 

А. Аткінсон в роботі «Національний мінімум», описуючи історію виникнення 

поняття мінімального рівня, за якого в Британії надають державну допомогу, 

підкреслював, що цей рівень поєднує в собі як абсолютні, так і відносні риси. 

Таким чином, було зроблено спроби поєднати обидва підходи. Відносна оцінка 
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заснована на визначенні порога бідності як відсотка від певного середнього 

соціального стандарту, властивого більшості суспільства. Збільшення 

життєвого стандарту веде до підвищення порога бідності і відповідно витрат на 

підтримку соціально прийнятного мінімального стандарту. Практичне 

визначення порога бідності і мінімального рівня, за якого надається державна 

допомога, спирається на методи бюджетного стандарту, що полягає у складанні 

набору потреб (це віповідає «абсолютній» традиції Б. С. Раунтрі), а також на 

метод індикатора депривації, що полягає у вивченні особливостей стилю життя 

та соціального самопочуття модального представника суспільства і тих груп, 

які претенують на отримання державних соціальних допомог (це відповідає 

традиції вивчення депривації П. Таунсенда). Прикладом такого поєднання, 

зокрема, є проведене в 1983 р. в Нідерландах соціологічне дослідження, 

спрямоване на визначення об’єктивної і суб’єктивної межі бідності. 

Дослідження охопювало пересічних споживачів, а не експертів. Межа бідності 

(так зване Лейденське визначення межі бідності) оцінюється за відповідями 

респондентів на питання про мінімальний дохід, необхідний для досягнення 

достатнього способу життя як функції від реального доходу опитаних. 

Об’єктивна складова досідження стосувалася розміру і складу 

домогосподарства, наявності дітей і їхнього віку. 

Говорячи про визначення бідності, у яких критерієм є рівень доходу та 

відчуття депривації, Р. Уолкер стверджує, що обидва критерії остаточно 

неадекватні, оскільки не враховують найважливіших завдань, що постають при 

визначенні бідності. На його думку, основною політичною ціллю визначення 

бідності є подолання причин, здатних призвести до цього явища [63]. Загалом, 

можемо погодитися з автором щодо того, що у спробах визначити бідність 

політичний контекст майже не враховувався. Насправді ж цей контекст має 

істотне значення, і політико-управлінські заходи з подолання (регулювання) 

бідності різняться тією мірою, якою різняться політичні бачення ефективності 

державного управління та проблеми соціальної (не)рівності. Із цієї точки зору, 

політичні режими послуговуються напрацюваннями наукового дискурсу (в 
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тому числі дискурсу щодо бідності) лише тією мірою, якою їхній зміст 

узгоджується із конкретними політичними доктринами та інтересами. Тому 

сподіватися на те, що всі уряди охоче погодяться на так звану «демократизацію 

підходу бюджетного стандарту» на підставі широкого використання 

соціологічного інструментарію (зокрема глибинних інтерв’ю з індивідами і 

групами), дещо утопічно. Малоймовірно, що уряди, які, очевидно, вірять в те, 

що вони вже почали боротьбу з бідністю за допомогою системи соціальної 

допомоги та інших політико-управлінських заходів, погодяться на це в 

найближчому майбутньому. Представлені теорії бідності демонструють стійкий 

зв’язок із політико-управлінськими заходами, спрямованими на регулювання 

такого комплексу складних соціальних обставин як бідність. При цьому будь-

яка нова політика у цій сфері передбачає нову концепцію проблеми, нову 

операціоналізацію, нову методологію вимірювання та встановення нових цілей 

державного регулювання проблеми. У наш час на перший план досліджень 

бідності виходять політичні концепції, які пов’язують це явище з принципами 

рівності можливостей, плюралізму і різноманіття стилів життя, про що 

неодноразово зазначають українські соціологи Н. Победа, О. Середа, 

Ю. Яковенко та ін. [53, c. 90]. 

Бідність як явище, як феномен, як стан і як процес розглянуто в роботах 

багатьох вітчизняних науковців крізь призму нерівності. Нерівність – це 

неминуча якість всіх соціальних систем, зокрема ліберальних демократій, які 

декларують прихильність до ідеї рівності як невід’ємної частини прав 

громадян. Однак на практиці досягнення рівності, зокрема в умовах ринкової 

економіки, є неможливим.  

Надалі соціологи все частіше доходили висновку, що бідність – 

закономірне явище соціального життя суспільства. Цей погляд знайшов 

відображення в поширенні поняття «структурна бідність». Воно означає 

визнання бідності як складової частини суспільної системи, тобто такої 

проблеми, яку неможливо вирішити лише засобами економічного прогресу [48, 

c. 144]. Таке розуміння бідності істотно розширює попередні «рамки» його 
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сприйняття: необхідною є увага до структур і чинників, які спричиняють 

виникнення і відтворення бідності – від найбільш масштабних, макрорівневих, 

до тих, що стосуються масової та групової свідомості, уявлень про життєві 

домагання, життєвий успіх, загалом про якість життя, а також відповідні 

практики (не лише у сфері виробництва і споживання, а й у культурній, 

дозвіллєвій, інформаційній, освітній та інших сферах).  

На підставі нового розуміння бідності Європейська рада у 1975 р. 

запропонувала визначення бідності і бідних, яке не втратило своєї актуальності 

донині: «Бідними вважаються особи, чиї доходи і ресурси обмежені настільки, 

що це не дозволяє їм вести мінімально прийнятний спосіб життя в тому 

суспільстві, членами якого вони є. Через свою бідність вони можуть відчувати 

численні проблеми, які виражаються в безробітті, низькому доході, поганих 

умовах проживання, недостатньому рівні медичного обслуговування і бар’єрах 

для безперервної освіти, участі в культурному житті, заняттях спортом та 

умовах відпочинку. Такі люди часто виключені й ізольовані від участі в тих 

видах діяльності (економічної, соціальної та культурної), які є нормою  

для інших людей, і їхній доступ до фундаментальних прав може бути 

обмеженим» [30, c. 76]. 

У 1979 р. норвезький соціолог Е. Хансен запропонував концепцію 

акумульованої депривації. Вчений зауважив, що істотним недоліком методики 

концепції відносної бідності була довільність вибраних критеріїв. Відсутність 

якого-небудь критерію може бути не стільки показником бідності, скільки 

свідомим вибором індивіда (наприклад, для вегетаріанця відсутність м’яса в 

раціоні не є наслідком неможливості його придбати). Характерною 

особливістю нового підходу стало не просте вивчення добробуту індивіда (або 

сім’ї), а й підрахунок кількості проблем, з якими він зіштовхується 

(матеріальний дохід, зайнятість, соціальні відносини, освіта і т. д.). У 1980-х рр. 

Р. Чемберс акцентував увагу на нематеріальних аспектах людського існування. 

Розширилося і концептуалізувалося саме розуміння бідності.  
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Новаторськими стали роботи нобелівського лауреата А. Сена із 

досліджень бідності, голоду і нерівності в країнах «третього світу». Він 

розглядав бідність радше як відсутність базових можливостей, аніж як 

відсутність постійного доходу, роблячи акцент на якості життя. Вчений вбачав 

сутність бідності не в корисності чи кількості товарів, а притримувався 

«концепції можливостей»: якщо вимірювати відносну бідність в координатах 

товарів чи властивостей, то вона стане абсолютною в координатах 

можливостей [48, c. 184]. Бідність проявляється у відсутності доступу до базових 

можливостей (ресурсів, якісного медичного обслуговування, якісної освіти, гідних 

побутових умови, можливостей підтримувати здоровий спосіб життя, 

працевлаштування за освітою і кваліфікацією) [30, c. 76]. 

У радянській соціології бідність, зрозуміло, була маргінальною темою. 

Тому відповідний ретроспективний огляд є досить стислим. Перше 

дослідження бідності авторства радянських соціологів було проведене у 1918 р. 

з ініціативи С. Г. Струміліна. Він же розробив індекс вартості життя, в основі 

якого були використані результати аналізу робітничого бюджету і споживання. 

Методологічні розробки вченого лягли в основу першого всесоюзного 

обстеження бюджету робітників та службовців, яке проводилося у великих 

містах щороку з 1922 р. по 1928 р. [48, c. 176]. У 1918 р. були здійснені перші 

спроби розрахунку прожиткового мінімуму для введення обов’язкової 

мінімальної заробітної плати, але єдиної методології так і не було створено. 

Тому прожитковий мінімум розраховували як фізіологічний, а основною 

статтею витрат були витрати на харчування, або за даними бюджетних 

обстежень про фактичне споживання. На початку 1930-х рр. розрахунки щодо 

обчислення прожиткового мінімуму повністю припинились, оскільки в країні, 

як тоді було заявлено, завершилася побудова основ соціалізму, який своєю 

чергою знищив усі причини для існування бідності. Роботи відновилися у низці 

науково-дослідних інститутів лише в 1960-х рр., але результати досліджень 

були суворо засекречені [48, c. 177]. 
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Більшість радянських економістів і політиків вважали бідними ті сім’ї, 

доходи яких істотно відставали від середнього рівня матеріальної 

забезпеченості, досягнутого в країні; малозабезпеченість сприймалась як 

категорія відносна. Варто звернути увагу на те, що в Радянському Союзі ні в 

науковому, ні в публічному дискурсі не вживався термін «бідність», а 

використовувався термін «малозабезпеченість». Критерієм малозабезпеченості 

вважався встановлений державою в абсолютному розмірі рівень 

середньодушового сукупного доходу [48, c. 177].  

Наприкінці XX ст. фокус у вивченні бідності починає переноситися в 

поле вивчення соціальної ексклюзії. Р. Ленуар увів цей термін в науковий обіг 

для позначення категорій населення, які були виключені з системи соціальної 

допомоги. З 1970-х рр. наголос на соціальній ексклюзії у науковому та 

публічно-політичному дискурсі поширився. Н. Є. Тихонова та Ф. М. Бородкін 

відзначають наявність у цей час двох підходів до розуміння соціальної 

ексклюзії. Перший підхід розглядає її на макрорівні, акцентуючи увагу на 

відсутності доступу до механізму соціальної інтеграції (інклюзії) унаслідок 

дискримінації. Другий підхід акцентує увагу на носіях соціальної ексклюзії 

(індивідах / домогосподарствах), і на перший план виходить поняття 

«депривація» [49, c. 144]. 

Поняття соціальної ексклюзії ширше, аніж поняття бідності. На думку  

П. Абрахамсона, поняття бідності відображає її статичний характер, тобто стан, 

у той час як соціальна ексклюзія відображає процес (насамперед процес 

маргіналізації). Отож, бідність і соціальна ексклюзія постають як два історично 

вкорінені феномени: бідність – явище, сучасні форми якого виникли в епоху 

ранньої індустріалізації; соціальна ексклюзія – постмодерний феномен. 

Концепція соціальної ексклюзії акцентує увагу на обмеженні громадянських 

прав шляхом ізоляції від основних вимірів соціальної інтеграції [30, c. 76]. 

Незважаючи на багатоманітність підходів, що склались у соціологічній 

науці, не існує єдиного розуміння бідності. Такий самий плюралізм панує і в 

емпіричних вимірах бідності. І хоча Світовий банк встановив межу абсолютної 
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бідності в розмірі 1,90 долара в день, більш розвинені країни вже давно 

використовують відносний підхід в його монетарному і немонетарному виразі. 

Бідність як явище охоплює різні поняття: недостатність ресурсів, 

фізіологічні та соціальні потреби, обмеження, самоповагу, людські цінності 

тощо. Крім того, сприйняття бідності залежить від традицій, норм поведінки, 

цінностей різних суспільств. Неоднозначність у трактуваннях бідності та 

необхідність співставлення результатів у світовому вимірі вимагають перегляду 

методики оцінювання цього явища та передбачають введення єдиних методик 

для проведення порівняльних кроснаціональних досліджень. Важливість 

об’єктивної оцінки бідності визначається необхідністю підвищення 

ефективності конкретних програм розвитку, економічних трансформацій та 

соціальної політики. Зрештою, від того, як визначається бідність, залежать 

напрями і структура соціально-економічної політики спрямованої на подолання 

бідності, а також коло соціальних груп, на які поширюється відповідна 

політика.  

Сучасні уявлення про бідність зосереджують у собі майже всю гаму 

підходів та парадигм. Унаслідок цього поняття «бідність» може 

використовуватися стосовно широкого спектру соціально-економічних 

ситуацій. Сьогодні більшість дослідників тією чи іншою мірою поділяють 

такий підхід до бідності: «Індивіди, сім’ї, соціальні групи населення можна 

вважати бідними, якщо вони не мають ресурсів для участі в суспільному житті, 

підтримання стандартів споживання, умов життя та відпочинку, які є 

звичайними або принаймні широко прийнятними у суспільстві, в якому вони 

живуть. Їхні ресурси значно нижчі від тих, які мають середній індивід або 

середня сім’я, внаслідок чого вони виключені зі звичайного стилю життя, 

загальноприйнятих моделей поведінки і типів діяльності» [18, c. 42]. 

Ідеться про те, що внаслідок матеріальних нестатків бідні верстви 

населення не можуть харчуватися відповідно до прийнятих у конкретному 

суспільстві стандартів, не можуть оплачувати житло та комунальні послуги 

виходячи зі своїх потреб, не можуть лікуватися та відпочивати, забезпечуючи 
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відновлення втраченого через хворобу або перенавантаження здоров’я, 

нарешті, не можуть забезпечити оплату освіти собі та своїм дітям [14]. 

Можливим є і підхід, згідно з яким відслідковуються не стільки складові 

бідності, скільки її гіпотетичні наслідки. Таким, зокрема, є підхід, 

запропонований ООН, який наголошує на чотирьох основних проявах бідності: 

коротка тривалість життя; низька професійно-освітня підготовка; відсутність 

необхідної бази для нормального життя – чистої питної води, медичних послуг, 

якісного харчування; ізольованість від суспільного життя [45]. 

Виникнення бідності пояснюється, як правило, економічними причинами: 

зростанням безробіття, низьким рівнем оплати праці та пенсійного 

забезпечення, заборгованістю по виплатах заробітної плати [14]. 

Варто підкреслити, що всі дослідники феномену бідності погоджуються з 

тим, що бідність – це системне багатовимірне явище, величина якого 

розкривається через співвідношення абсолютного і відносного стану його 

складових [43]. Порівняльний аналіз бідності в багатих і бідних країнах 

стимулював виникнення концепції подвійної бідності, згідно з якою існують 

абсолютна та відносна бідність [48, c. 177]. Абсолютна бідність визначається 

порівнянням загального доходу індивіда чи сім’ї із загальною вартістю певного 

кошика товарів та послуг, що відповідають базовим потребам у суспільстві. 

Люди, чиї доходи менші від необхідних для задоволення базових потреб, 

включених до кошика, живуть у абсолютній бідності [14]. 

Соціолог В. П. Горан виділяє три ступені абсолютної бідності: 1) злидні, 

найбільш глибока гостра бідність, яка зачіпає людей, котрі живуть нижче за 

фізіологічний мінімум; 2) «нужда», середня бідність, охоплює ті групи 

населення, яким вистачає коштів тільки на задоволення найпростіших 

фізіологічних потреб, але які не можуть забезпечити навіть найелементарніші 

соціальні потреби; 3) незабезпеченість, або помірна бідність – рівень життя, 

при якому задовольняються елементарні потреби, як фізіологічні, так і 

соціальні, але залишаються незадоволеними потреби більш «високі» [16]. 
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До речі, у розвинених країнах, де майже ніхто не відчуває проблем із 

харчуванням, критерій абсолютної бідності не застосовується. Водночас є 

соціальна диференціація і є люди, котрі вважають себе бідними. Так 

з’являється поняття «відносна бідність» як неможливість підтримувати рівень 

достойного життя чи певний стандарт життя, прийнятий в конкретному 

суспільстві. Відносна бідність показує, наскільки особа є бідною порівняно з 

іншими людьми. До категорії «відносні бідняки» пропонують відносити людей, 

котрі одержують на місяць удвічі менше від прийнятого в суспільстві 

середнього рівня доходів [14]. 

Описані раніше підходи ґрунтуються на тому, що дослідник вибирає 

критерії бідності, тоді як люди, яких вивчають, є пасивним об’єктом. В останні 

десятиліття все частіше використовується метод визначення бідності, що 

опирається на думку звичайних споживачів, а не на оцінки офіційних експертів. 

В основі цього методу лежить концепція суб’єктивної бідності. Респонденти 

самі оцінюють, чи вважають вони себе бідними [57, c. 91]. Такий підхід має 

перевагу в тому, що дозволяє краще оцінювати бідність як соціальну проблему, 

що вимагає вживання спеціальних заходів. Межа бідності (так зване 

Лейденське визначення межі бідності) базується на оцінці відповідей 

респондентів на питання про мінімальний дохід, необхідний для досягнення 

достатнього способу життя як функції від існуючого доходу опитаних [48, 

c. 181]. Додатково з’ясовують думку про реальний дохід. Численні дослідження 

виявили, що сприйняття та інтерпретація матеріального рівня значною мірою 

буде визначатися не реальним станом справ, а бажаннями, надіями, 

стереотипами, поширеними у конкретному суспільстві [57, c. 91]. Варто 

зауважити, що моніторинг суб’єктивних уявлень про мінімальний дохід може 

бути суттєвим доповненням до розрахунково-статистичних даних і надавати 

цінну інформацію про динаміку соціального самопочуття і напруги в 

суспільстві. 

Багато аспектів проблеми бідності не досить повно охоплюються 

одномірними концепціями, оскільки вони не враховують якість та доступність 
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соціальних та інфраструктурних послуг, а також соціальні наслідки 

економічної нерівності. Так само цілком поза увагою розглянутих концепцій є 

проблематика соціокультурного визначення бідності та шляхів її подолання на 

рівні медіа та політико-управлінського дискурсу. Водночас у міжнародній 

практиці все частіше використовуються багатовимірні концепції бідності, в 

яких аналіз економічних індикаторів рівня бідності поєднується з вивченням 

соціальних, соціокультурних показників добробуту. Іншою актуальною 

особливістю сучасних соціологічних досліжень бідності є дедалі ширше 

використання кумулятивних індексів депривації [57, c. 92].  

У сучасному науковому дискурсі явище бідності, зокрема, описується із 

залученням таких понять: маргіналізація, виключення, експлуатація. Вивченню 

проблем маргінальності, маргінальної ситуації, маргінального статусу, 

маргінальної ролі, характеристик та типів, умов та стадій маргінальності 

присвятили свої роботи Е. Стоунквіст, Т. Веблен, Т. Шибутані, У. Самнер, 

А. Фарж, Б. Манчіні, М. Голдберг, Р. Мертон, а також радянські та 

пострадянські науковці Є. Стариков, Є. Рашковський, Б. Шапталов, В. Муляр, 

А. Атоян, З. Голенкова, О. Ігітханян, В. Шапінський, І. Казарінова, 

І. Прибиткова, І. Попова, О. Черниш, М. Черниш, Є. Головаха, Д. Ольшанський, 

М. Шульга та ін.  

Марґіналізація – це процес зростання в суспільстві чисельності людей, що 

займають окраїнне або проміжне становище стосовно основних елементів 

соціальної структури. До марґіналів зараховують частину населення, яка не 

бере участі у виробничому процесі, не виконує суспільних функцій, позбавлена 

соціального статусу та існує на кошти, що надаються із суспільних фондів або 

добуваються незаконним шляхом, відкидає загальносуспільні уявлення про 

норми моралі та етики [56, c. 41]. Сучасні дослідники розглядають 

марґінальність як стан груп та індивідів у ситуації, що змушує їх під впливом 

зовнішніх чинників, пов’язаних з різким соціально-економічним і соціально-

культурним переструктуруванням суспільства загалом, змінювати свій 

соціальний стан, що призводить до істотної зміни чи втрати колишнього 
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соціального статусу, соціальних зв’язків, соціального середовища, а також 

системи ціннісних орієнтацій [44]. 

Н. Харченко називає такі причини поширення марґіналізації: 1) різкі 

суспільні зміни, що супроводжуються руйнуванням традиційних соціальних 

інститутів (економічні кризи, війни, революції тощо); 2) нездатність 

економічної системи надати достатню кількість робочих місць для охочих 

працювати; 3) присутність у суспільстві людей, які через соціально-

психологічні або фізіологічні особливості не здатні чи не бажають працювати 

[56, c. 41]. Вважаємо, що в такому переліку бракує уваги саме до 

соціокультурних чинників марґіналізації, а також до «номінативного» впливу 

агентів соціального контролю – тих, хто «називає речі», кажучи словами 

П. Бурдьє.  

Позитивні і негативні вияви марґіналізації залежать від суспільно-

історичних умов та обставин, що складаються. Негативна спрямованість 

марґінальності виявляється через відчуження, зростання девіантних форм 

поведінки, що характерно для марґінальних груп, які опинилися на периферії 

соціуму. Позитивна – пов’язана з новим сприйняттям навколишнього світу, 

пошуком виходу з ситуації, що склалася [56].  

Якщо дослідження бідності акцентували увагу на статичності явища 

(передусім недостатньому рівні споживання), то концепція виключення (англ. – 

exclusion) зосереджує увагу на динамічних аспектах нерівності. Вона вводить 

поняття «множинності соціальних проблем» – накопичення 

взаємопороджуючих життєвих обставин [42, c. 100]. Термін «соціальне 

виключення» має багато варіантів перекладу: соціальне виключення, соціальне 

вилучення, соціальна ізоляція, соціальна ексклюзія. Одностайності у визначенні 

самого поняття «соціальне виключення» не досягли навіть його західні 

дослідники [42, c. 99]. 

Коли концепція соціального виключення почала набирати популярності, 

частина зусиль теоретиків та емпіриків була спрямована на відстеження 

подібностей та розбіжностей між цим підходом та попередніми уявленнями про 
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бідність. У теорії та практиці дослідження було використано всі можливості, 

від повного відокремлення та вивчення лише одного з цих явищ, через взаємну 

інструменталізацію (наприклад, бідність як індикатор соціального виключення, 

чи соціальне виключення як показник крайньої бідності), перекривання (хто є 

бідним і виключеним, а хто лише бідний або тільки виключений), 

позиціонування їх у причинно-наслідкових зв’язках (бідність як причина, 

виключення як наслідок чи навпаки), і пояснення їх у теорії чогось, що 

міститиме обидва ці аспекти, а може й інші [138]. 

У дослідженнях соціального виключення можна виділити окремі 

напрями. Зокрема, питаннями нерівного доступу до освіти займалися 

Р. Коллінз, П. Бурдьє, П. Сорокін, Д. Константіновський, Ф. Шерєга; 

нерівністю (щодо винагороди) в професійній сфері – Р. Мертон, Г. Батигін, 

Т. Заславська, М. Шабанова; настановами і типами економічної поведінки 

людей – О. Льюїс, П. Штомпка, В. Бойков, К. Муздибаєв; руйнуванням 

соціальних зв’язків – П. Лазарсфельд; чинниками та механізмами, що 

запобігають соціальній поляризації, – Р. Мертон, М. Руттер, Н. Мадж, Т. Шанін 

та інші [42, c. 99]. 

Виключення передбачає багатовимірні процеси ізоляції (економічні, 

соціальні, символічні та політичні) індивідів або певних груп із кругообігу 

капіталістичного виробництва і їхню низьку частку у прибутку, що в кінцевому 

результаті призводить до послаблення або навіть розриву соціальних  

зв’язків [56, c. 42]. 

Дослідження соціального виключення є своєрідним продовженням 

вивчення бідності в розвинутих країнах, де головною цінністю суспільства 

проголошено людину, а політика уряду орієнтована на задоволення потреб 

населення. Незважаючи на вищий рівень добробуту громадян цих країн, 

проблеми соціальної ізоляції є актуальними. При цьому велике значення 

надається виявленню найвразливіших суспільних верств [42, c. 99]. 

На відміну від поняття «бідності», поняття «соціального виключення» 

акцентує увагу на нестачі в індивідів низки прав, обмеженості доступу до 
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інституцій, що розподіляють ресурси, насамперед – ринку праці. Західні 

дослідники запропонували перелік громадянських прав, що склав основу для 

розробки концепції соціального виключення: право на допомогу при 

народженні, безпечний і здоровий життєвий простір, адекватне харчування, на 

доступну медичну допомогу, якісну практичну освіту, на політичну участь, на 

економічно продуктивне життя, захист від безробіття, на гідну старість та 

пристойне поховання [2, c. 160]. 

У західній соціологічній традиції склалися два підходи до соціального 

виключення. Перший розглядає соціальне виключення в широкому розумінні, 

на макрорівні, з позицій суспільства. Цей підхід зосереджується на відсутності 

доступу до механізмів інтеграції та робить акцент на тому, хто має владу 

виключати і кого при цьому виключають. Основною при цьому є 

дискримінація. Другий підхід розглядає соціальне виключення у вузькому 

розумінні, на мікрорівні, тобто аналізує стан носіїв соціального виключення і 

зосереджується на специфіці прояву життєвої ситуації членів цієї групи щодо 

інших членів суспільства. На передній план уже виходить поняття 

«депривація». На практиці поняття «дискримінації», «депривації» та 

«соціального виключення» не відокремлюються в дослідженнях [42, c. 103]. 

Польські науковці зробили спробу виміряти соціальне виключення та 

представити його разом з багатовимірною бідністю. Десяток критеріїв було 

використано для побудови синтетичного індексу соціального виключення у 

таких категоріях: 

 соціальні зв’язки (обмежені соціальні контакти, сімейні контакти, 

позаштатні контакти, погані відносини з оточенням, відсутність друзів, 

відсутність підтримки в інших); 

 самооцінка здоров’я, 

 відсутність почуття безпеки (відсутність почуття безпеки в місці 

проживання, відсутність фінансової безпеки, страх перед відносинами у 

найближчих родичів, страх перед відсутністю медичної допомоги, відчуття 

небезпеки бідності); 
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 незадоволеність власним життям. 

Особа вважається соціально виключеною, якщо задовольняє принаймні 

п’ять із цих критеріїв [139]. 

Найчастіше соціальне виключення розуміють як часткове або повне 

вилучення індивідів чи соціальних груп із соціальної структури суспільства й 

суспільних процесів, створення умов, які не дають можливості цим індивідам 

чи групам відігравати в суспільстві значущу роль [42, c. 101]. 

Як правило, для соціального виключення притаманні такі риси: 

• низький рівень споживання та доходу індивідів чи груп; 

• обмежений доступ до суспільних механізмів підвищення добробуту; 

• переважно пасивний тип взаємодії з суспільством. 

Соціальне виключення можна розглядати за різними аспектами. Зокрема, 

Н. Ільченко, Р. Жиленко пропонують розрізняти два види виключення, залежно 

від їхніх причин. По-перше, це виключення, пов’язані з вродженими статусами 

особи чи соціальної групи (національність, расова приналежність, стать, 

фізичні та розумові вади тощо), тобто з дискримінацією на расовому, 

національному чи гендерному рівнях. Другий різновид виключення пов’язаний 

зі статусами набутими, тобто тими, які особа набуває завдяки своїм знанням, 

навичкам та здібностям упродовж свого життя. Враховуючи, що в сучасному 

суспільстві саме ці статуси відіграють провідну роль, причини виключення, як і 

шляхи його подолання, слід шукати саме в цій площині [25, c. 4]. 

На думку О. В. Рєвнівцевої, за різними ознаками до соціально 

виключених груп належать: бездомні, жебраки; безробітні; бідні; жінки 

(гендерна нерівність); інваліди, фізично хворі особи; хворі на соціально 

небезпечні хвороби (СНІД, туберкульоз); психічно хворі люди; наркомани, 

алкоголіки; засуджені; релігійні групи; національні меншини; сексуальні 

меншини; діти-сироти в дитбудинках; особи без реєстрації; жінки з маленькими 

дітьми, особливо одинокі матері; вікові групи (молодь, люди похилого віку); 

самотні молоді та літні люди; домогосподарки; мігранти; особи, що мігрують 

всередині країни тощо [42, c. 104]. 
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За К. Марксом, бідність виступає у формі та мірі експлуатації трудящих і 

визначається розвитком виробничих сил та товарно-грошових відносин, а 

також мірою паразитизму панівного класу. Прихильники вченого по-новому 

інтерпретували його теорію про посилення соціальної диференціації, про 

відносне та абсолютне зубожіння пролетаріату. Сучасні марксисти не 

заперечують, що капіталістичне суспільство володіє ефективною економічною 

системою і здатністю контролювати конфлікти, але акцентують його 

соціальний провал з точки зору існування зубожілих індивідів та груп. «Золоте 

правило» економіки меркантильних суспільств полягає у здобутті 

максимального прибутку. Присвоєний надлишок інвестується в найвигідніші 

сектори, але залишаються незадоволеними основні потреби тих, хто не може 

заплатити [56, c. 42].  

Американські та європейські марксисти вважають, що держава та 

корпорації використовують культурні цінності для того, щоб зробити 

суспільство слухнянішим. Класичним прикладом є тенденція капіталістичного 

суспільства до підтримування культу споживацтва з метою зменшити 

революційну активність. Оскільки індивіди починають сприймати себе як 

покупці, а не як члени експлуатованого класу, вони схильні приймати природу 

капіталістичного суспільства як даність і таким чином перестають реагувати на 

заклики до радикальних змін [56, c. 42]. Марксисти зауважують, що 

експлуататорська природа капіталістичного суспільства залишається 

незмінною, а от тактика уряду у справі поводження з бідними, включно з 

кооперацією через соціальні програми, стала хитрішою й витонченішою. 

Значна увага у сучасному соціологічному дискурсі приділена теорії 

культури бідності та андеркласу. Культура бідності включає сукупність 

цінностей, поглядів і оцінок, яких притримується більшість населення стосовно 

бідності. Описуючи поняття бідності з позиції соціальної категорії, окрім 

поняття «культура бідності» також вживають термін «субкультура бідності». 

Інколи їх використовують як синоніми, проте між цими поняттями існують 
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суттєві відмінності. Під субкультурою бідності розуміють сукупність 

цінностей, поглядів та оцінок, яких притримуються самі бідні [8].  

Цінність цієї теорії полягає в тому, що вона привертає увагу до трьох 

вимірів, які не враховують доходи, що концентруються на депривації, а також 

виключенні і розриві соціальних зв’язків. Передусім існує особливе явище 

концентрації бідності в певних районах – у міському середовищі або в 

передмісті. Суттєвим є також факт, що бідність аналізується не лише з точки 

зору марґіналізації індивідів стосовно стандартів споживання і соціального 

життя, а також у колективних і культурних аспектах [56, c. 42]. 

Бідність – це не тільки мінімальний дохід, а й особливий спосіб і стиль 

життя, норми поведінки, що передаються з покоління в покоління, стереотипи 

сприйняття, особлива психологія. Тому соціологи вбачають у бідності особливу 

субкультуру, з’ясовуючи, як бідні дивляться на своє життя, чи вважають 

бідність якимось збігом обставин і т. д. Поняття субкультури бідності 

стосується не всіх груп бідних: бідність сама собою ще не привід для 

відторгнення або ізоляції від суспільства. Соціологи виявили перелік 

обов’язкових рис, які характерні для субкультури бідності. Серед них: 

економічна і соціальна залежність, відсутність чітких моделей рольової 

поведінки, девіантна поведінка, відчуження і політична пасивність, відсутність 

життєвих планів і впевненості в собі, підвищена конфліктність у родинних 

стосунках, домінуюче становище жінки в сім’ї, ранній секс, схиляння перед 

фізичною силою [8]. 

Ці риси можуть бути притаманні не всьому нижчому класу, а лише його 

частині – тим, хто хронічно бідний. До таких бідних застосовують поняття 

«андерклас». Субкультуру андеркласу характеризують низький рівень запитів, 

цінності, не пов’язані з досягненням самореалізації, утриманство, 

безвідповідальність, безпорадність тощо. Представники андеркласу стоять 

осторонь решти суспільства та сприяють відтворенню бідності навіть за 

сприятливих умов. Теоретична конструкція «культури бідності» найактивніше 
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залучається для аналізу змісту і причин консервації бідності в 

постсоціалістичних країнах [56, c. 43]. 

Американський дослідник Б. Р. Шіллер виділив три загальні підходи у 

дослідженні проблематики бідності.  

1. Теорія недоліків характеру. Факт, що одні люди є багатими, а інші 

бідними, залежить від особливостей характеру особи. З цього погляду бідність 

вважається природним результатом індивідуальних дефектів (відсутність 

прагнень чи навичок, здібностей). Той, хто хоче збільшити свій дохід, може 

зробити це. Якщо хтось є бідним, це означає, що він не доклав достатньо 

зусиль. Відповідно до цієї теорії, слабкості бідних виникають унаслідок 

відсутності мотивації до навчання в школі. Хто не працював важко у школі – 

той програвав потім на ринку праці. 

2. Теорія обмежених можливостей. Як альтернатива, ця теорія 

ґрунтується на твердженні, що бідність суспільства може бути результатом сил, 

що знаходяться поза контролем особи. Бідні є бідними, тому що не мають 

рівного доступу до шкіл, робочих місць. Це також призводить до дискримінації 

в оплаті праці за статтю, кольором шкіри чи тому, що уряд не надає їм 

справедливих привілеїв, субсидій. 

3. Теорія Великого Брата. Цей підхід знаходиться поміж двома згаданими 

вище. Загалом провина за бідність покладається на уряд, оскільки той знищує 

стимули для зміцнення економічної незалежності родини. Уряд через високі 

податки, чисельні соціальні програми спроваджує родини на манівці державної 

допомоги і спричиняє їх залежність від допомоги [126].  

Сьогодні в науковому обігу існує спеціальний соціологічний термін 

«пастка бідності». На Заході він означає ситуацію, при якій людині вигідніше 

отримувати соціальну допомогу, ніж працювати і платити податки. Сучасні 

соціологи виокремили декілька тактик поведінки людини, якій притаманна 

бідність як стратифікаційна характеристика.  

1. Людина намагається розтягувати гроші: веде щоденники витрат, купує 

речі, які можуть бути дорожчими, але довше прослужать.  
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2. Особа діє за принципом «чим дешевше, тим краще». Як наслідок, 

дешева річ швидко ламається, псується, стає непридатною до використання.  

3. Ці люди смітять грошима відразу після отримання заробітної платні, і 

через короткий час залишаються без засобів для існування.  

4. Для цієї групи характерним є підробітки в десяти місцях відразу. Від 

цього вони теж стають бідними – не з погляду забезпеченості, а з погляду 

якості життя [33, c. 48]. 

Варто зауважити, що становлення концепцій бідності в українській 

соціології значно відстає від західного досвіду. Це пояснюється тим, що 

поняття бідності довший час було усунуте з контексту соціальної політики, 

поняття «бідні» замінювали поняттям «малозабезпечені» [56, c. 39]. Тим не 

менш, з початку 1990-х рр. українська соціологія почала накопичувати значний 

теоретичний і емпіричний досвід.  

Залишається актуальною потреба адекватного наукового аналізу бідності 

як характерної ознаки кризи. На думку одеських науковців Л. І. Кормич та 

Е. А. Гансової, для дослідження проблеми бідності в Україні необхідно 

визначити певні теоретико-методологічні засади, які дозволяють побачити 

майнове розшарування, його причини та наслідки в контексті світової 

соціальної політики. Усвідомлення загроз для суспільства, прихованих у 

перманентній бідності, має змушувати дослідників шукати принципово нові 

підходи до забезпечення соціально-економічного прогресу [33, c. 48]. 

Важливість проблематики бідності в сучасному суспільстві призвела до 

виникнення певного наукового напряму – соціології бідності. Суть цієї 

спеціальної соціологічної теорії складають поняття і категорії, що визначають 

бідність як соціальне явище і соціальний процес та розкривають сукупність 

чинників, що впливають на цей процес. Об’єктом соціології бідності є феномен 

бідності у всіх його формопроявах та розвитку. Предметом соціології бідності є 

процеси матеріальної і духовної деградації індивідів і соціальних груп, 

звуження їхніх перспектив, пов’язаних з розвитком бідності. Бідність 

розглядається не тільки як визначений економічний і соціокультурний стан 



103 

 

людей, а й як особливий спосіб і стиль життя, що передається з покоління в 

покоління, норми поведінки, стереотипи сприйняття і психології [33, c. 47].  

Методика досліджень бідності є предметом зацікавлення багатьох 

дослідників. Основна складність дослідження полягає у відсутності точного 

визначення, яке давало б можливість здійснювати кількісну оцінку цього 

явища. На оцінювання та порівняння рівнів і показників бідності впливають 

регіональні пропорції, високі темпи інфляції, притаманні країнам, де проблема 

бідності відчувається найсильніше. Тому сьогодні, як і раніше, визначення 

бідності залишається для кожної країни суто умовною величиною, залежною 

від численних методичних та технічних рішень [62, c. 79]. 

У світовій практиці використовують декілька методів вимірювання 

бідності: нормативний, статистичний, стратифікаційний, евристичний, 

економічний та інші. Найбільш поширені статистичний та нормативний. 

Статистичний метод розглядає як бідних або перші 10–15% шкали розподілу 

населення за отримуваними доходами, або тих, хто має доходи нижчі за середні 

[48, c. 178]. Серед методик статистичного виміру бідності вирізняють два 

основні підходи: класичний та багатовимірний. Класичний підхід трактує 

бідність як відсутність достатніх економічних засобів для задоволення 

основних потреб особи, характеризується прийняттям при вивченні явища 

бідності одного мірила (найчастіше певного рівня доходів домашнього 

господарства або його обов’язкових витрат). І друге, концептуально найближче 

до сьогоднішнього визначення бідності, використовує для виявлення бідних 

груп, крім основних детермінант стану економіки домашніх господарств,  

також негрошові показники, такі як: облаштування домашніх господарств 

товарами тривалого користування, проведення дозвілля або навіть оцінки 

здоров’я [116, c. 159]. 

Нормативний метод визначає науково обґрунтовані норми мінімального 

споживання – що є необхідним для людини з продуктів харчування, одягу, 

предметів побуту, комунальних послуг. У межах стратифікаційного методу 

бідними вважаються люди, які не можуть забезпечити самі себе (інваліди, неповні 
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сім’ї, діти без батьків, емігранти). Евристичний метод заснований на суспільній 

думці чи на думці самого респондента. Економічний метод виходить з можливості 

держави матеріально підтримувати певну категорію бідних [48, c. 178]. 

 

2.2. Проблема бідності в сучасному українському суспільстві  

у дзеркалі наукової рефлексії 

Україна є однією з країн світу з середнім рівнем розвитку економіки та 

добробуту населення, і проблема крайньої бідності для неї не характерна. 

Однак упродовж усього періоду незалежності країна зіштовхується з 

проблемою поширення бідності. Особливо гострого характеру вона набула в 

1990-х рр. внаслідок складних процесів системної трансформації державного 

устрою, економіки та суспільства на шляху переходу від соціалістичної 

системи, що функціонувала в межах Радянського Союзу, до ринкової економіки 

незалежної держави. З 2000 р. в Україні розпочався період економічного 

зростання, який сприяв зниженню масштабів бідності. Проте проблема бідності 

в країні вирішувалась надто повільно. А у 2014–2015 рр. внаслідок економічної 

й політичної кризи, збройного конфлікту на Сході України відбулося суттєве 

падіння реальних доходів населення, зменшення державних соціальних 

трансфертів, що загострило проблему бідності [3, c. 7]. 

Базовою причиною різкого падіння рівня життя більшої частини 

українців можна вважати прорахунки в проведенні структурних реформ в 

економіці, а наслідком – невідповідність старої системи соціального захисту 

населення новим соціально-економічним умовам. Соціальний захист 

передбачав підтримку лише малозабезпечених громадян і давав лише 

тимчасовий ефект. Внаслідок цього зростали видатки з державного бюджету на 

соціальні потреби, що, на жаль, не впливало на вирішення проблеми 

масштабної бідності [29, c. 2]. 

Сьогодні бідність перетворилася на один з найважливіших чинників 

формування соціальної напруги і соціальної нестабільності в суспільстві, 

стрімкого зниження народжуваності, зростання обсягів еміграції, зокрема 
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нелегальної, погіршення стану здоров’я та зростання смертності, посилення 

процесів депопуляції. Також характерною є тенденція до утворення прошарку 

населення, де бідність супроводжує наступні покоління: діти з бідних сімей 

приречені на таке ж бідування у дорослому житті; вони не мають можливості 

належно задовольнити необхідні потреби своїх нащадків, і ті теж будуть 

бідними. Отож, проблема бідності в країні стає соціально небезпечним  

явищем [42, c. 104]. 

У 2001 р. в Україні були започатковані державні програми «Стратегія 

подолання бідності» та «Комплексна програма забезпечення реалізації стратегії 

подолання бідності», які передбачали до 2010 р. у три етапи зменшити рівень 

крайньої бідності з 13 % до 3 % [18, c. 42]. Бідність у цих програмах 

розглядалась як неможливість унаслідок нестачі коштів підтримувати спосіб 

життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу [40].  

У 2006 р. Україна приєдналася до міжнародної громадянської ініціативи 

боротьби з бідністю, яка відбувається 17 жовтня – у Міжнародний день 

боротьби з бідністю, запроваджений ООН. Ця акція передбачає різноманітні 

заходи на підтримку руху проти бідності, визначає ступінь пріоритетності та 

важливості подальшого успішного розвитку нації, є ознакою прийняття 

державою відповідальності за стан і перспективи розвитку людського 

потенціалу [18, c. 42]. 

У державній програмі «Цілі розвитку тисячоліття» щодо покращення 

рівня життя до 2015 р. питання подолання бідності було поставлене 

першочерговою метою, що підкреслює гостроту проблеми в сучасному 

українському суспільстві [29, c. 1]. У програмі були визначені основні 

принципи державної політики щодо подолання бідності, проте не встановлені її 

механізми, а гуманістична мета і запропоновані засоби не узгоджувалися між 

собою. 

У середньостроковому плані дій уряду до 2020 р. Кабінет Міністрів 

України розраховує на те, що рівень бідності знизиться на 15% [34]. На жаль, 

наразі комплекс заходів з подолання бідності в Україні обмежувався лише 
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пасивними методами соціальної політики, що неспроможні кардинально 

змінити ситуацію [28, c. 137]. Тому державні програми з подолання бідності в 

Україні не досягали поставленої мети. 

Варто відзначити, що євроінтеграційні процеси, які відбуваються в 

Україні, мають суперечливий вплив на вирішення проблеми бідності. З одного 

боку, зниження рівня бідності є необхідною умовою, що створює можливості 

європейської інтеграції. З іншого боку, необхідні процеси реформування 

економіки та державного управління не сприяють подоланню бідності на цей 

момент. Жорсткі соціальні та адміністративні реформи, у зв’язку з підписаними 

фінансовими зобов’язаннями з МВФ, також призводять до падіння рівня життя 

через зростання тарифів і податків. Однак найвагоміший внесок в загострення 

проблеми бідності робить збройне протистояння на Сході України [3, c. 7]. 

В Україні рівень бідності відстежує, зокрема, Інститут демографії та 

соціальних досліджень НАН України. Офіційний моніторинг бідності в Україні 

ведеться за відносним підходом (розраховується рівень відносної та крайньої 

бідності) та за абсолютним підходом (розраховується рівень бідності за 

критерієм прожиткового мінімуму з використанням витрат і також із 

використанням доходів). А для міжнародних порівнянь використовується такий 

критерій визначення бідності, як 5 доларів США на одну особу на добу, 

перерахованих у гривні, за паритетом купівельної спроможності, що надає 

Світовий банк [13, c. 178].  

Основою для зарахування населення до категорії бідних є вартісне 

визначення межі бідності. Межа бідності розраховується за фіксованою 

часткою середньодушового доходу (витрат) – 75 % медіанного рівня сукупних 

доходів (витрат) у розрахунку на умовного дорослого. Розрахунки 

здійснюються щокварталу на підставі даних вибіркового обстеження умов 

життя домогосподарств України, що проводиться Держкомстатом України [18, 

c. 42]. Також уряд визначає межу малозабезпеченості, яка дає право на  

грошову допомогу непрацездатним громадянам, котрі отримують пенсію, 
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середньодушовий сукупний дохід сімей яких не перевищує цього  

показника [56, c. 39].  

Крім цього, для комплексної оцінки бідності було розроблено такі 

показники, що визначають масштаби бідності: межа крайньої форми бідності, 

рівень бідності, сукупний дефіцит доходів бідного населення, середній дефіцит 

доходів бідного населення, глибина бідності [18, c. 43]. 

У липні 2017 р. Кабінет Міністрів України затвердив методику 

комплексної оцінки бідності. Згідно з нею, визначають три групи критеріїв 

оцінювання бідності.  

Перша група (основні монетарні критерії бідності): сукупні еквівалентні 

видатки особи нижче від 75% медіанного рівня середньодушових 

еквівалентних сукупних видатків; сукупні еквівалентні видатки особи нижче 

від фактичного (розрахункового) прожиткового мінімуму в середньому на 

душу населення; загальні еквівалентні доходи особи нижче від фактичного 

прожиткового мінімуму в середньому на душу населення; загальні еквівалентні 

доходи особи нижче від законодавчо встановленого прожиткового мінімуму 

розраховуючи на місяць у середньому на одну людину. 

Для основних монетарних критеріїв бідності розраховуються такі 

показники: сукупний дефіцит доходу бідного населення; середній дефіцит 

доходу бідного населення; глибина бідності. 

Друга група (інші монетарні критерії бідності): еквівалентні видатки 

особи нижче від межі бідності, визначеної Організацією Об’єднаних Націй 

(ООН) для країн Центральної й Східної Європи як гривневий еквівалент 

5,05 долара відповідно до паритету купівельної спроможності; середньодушові 

еквівалентні доходи особи нижче від 60% медіанного рівня середньодушових 

еквівалентних доходів за шкалою еквівалентності Європейського Союзу. 

Третя група (немонетарний критерій бідності): наявність у 

домогосподарствах через брак коштів 4 з 9 ознак депривації (скорочення або 

повне позбавлення можливості задовольняти основні потреби). 
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За методологією ЄС, до ознак депривації належать: наявність у 

домогосподарства заборгованості з виплати іпотечного кредиту або орендних 

платежів, рахунків за комунальні платежі, платежів за придбання товарів і 

послуг на виплату або інших платежів за кредитами; неспроможність 

домогосподарства оплатити тижневу щорічну відпустку поза домом; 

неспроможність платити за підтримку належної температури в житлі [26]. 

Зростання бідності в Україні суттєво загрожує соціально-економічному 

розвитку держави, підриваючи чинники економічного зростання та соціальної 

стабільності. Погіршуються економічні умови відтворення людського 

потенціалу: знижуються можливості повноцінного харчування населення, 

погіршується його якість, що негативно позначається на здоров’ї мешканців 

України; стають менш доступними необхідні товари тривалого користування, 

які підвищують комфортність життя та полегшують домашню працю (пральні 

машини, персональні комп’ютери тощо); знижується рівень доступу до якісних 

послуг медицини, освіти, культури; суттєво звужуються можливості для 

повноцінного відпочинку та відновлення здоров’я, ефективного використання 

вільного часу [3, c. 12]. 

Для вимірювання межі бідності в Україні використовуються такі 

показники: мінімальний споживчий бюджет, межа малозабезпеченості, 

прожитковий мінімум. 

Мінімальний споживчий бюджет – це набір продовольчих і 

непродовольчих товарів і послуг у натуральному та вартісному вираженні, що 

забезпечує задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних потреб 

людини [14]. 

Межа малозабезпеченості – це розмір середньодушового сукупного 

доходу, який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і 

послуг на мінімальному рівні, встановленому законодавством. При цьому 

вартість непродовольчих товарів не може становити менше від 15% вартості 

продуктового набору [14]. 
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Тісно пов’язаний з поняттям бідності показник прожиткового мінімуму, 

який визначається вартістю так званого «споживчого кошика». Споживчий 

кошик має передбачати достатні витрати на продукти, необхідні для 

забезпечення повноцінного харчування людини, одяг, оплату комунальних 

послуг, задоволення культурних та інформаційних потреб. Варто зауважити, 

що український споживчий кошик не враховує сучасних потреб людини, 

пов’язаних з технологічними, інтелектуальними, інформаційними змінами у 

суспільстві
 
[55, c. 10]. 

Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини, збереження здоров’я, набору 

продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та 

мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних 

і культурних потреб особистості [14].  

Прожитковий мінімум можна встановлювати на одну особу і в розрізі 

основних соціальних і демографічних груп населення, до яких належать такі 

категорії населення: діти до 6 років; діти від 16 до 18 років; дорослі, які 

працюють; дорослі, які не працюють. Прожитковий мінімум розраховується, 

враховуючи мінімальні припустимі нормативи споживання найважливіших 

товарів і послуг [14]. 

Для оцінювання рівня бідності населення за споживанням в Україні 

застосовують два основні критерії: за першим, бідним вважається населення, 

яке витрачає на харчування понад 60 % сукупних витрат (структурний 

критерій); за другим – населення, енергетична цінність добового раціону якого 

є нижчою від 2100 ккал. Рівні та динаміка бідності за цими критеріями доволі 

істотно відрізняються від показників за відносним критерієм [31]. 

Отже, бідним за споживанням без додаткових застережень можна 

вважати населення, яке одночасно відповідає двом критеріям:  

1. Є бідним за відносним та структурним критеріями; 

2. Є бідним за відносним критерієм та з добовою калорійністю раціону 

менше ніж 2100 ккал на добу [38, c. 26–27]. 
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Моніторинг показників бідності за багатовимірною оцінкою за 9 місяців 

2016 року характеризується такими даними: 

 рівень бідності за відносним критерієм (75 % медіанного рівня 

сукупних еквівалентних витрат) склав 23,2 % (за 9 місяців 2015 року – 23,8 %); 

 рівень бідності за відносним критерієм крайньої бідності залишився на 

рівні за 9 місяців 2015 року і становив 10,3 %; 

 рівень бідності за абсолютним критерієм (доходи нижче від 

прожиткового мінімуму) знизився на 2,5 в. п. і склав 4,8 % (за 9 місяців 

2015 року – 7,3 %); 

 рівень бідності за вартістю добового споживання на рівні 5 доларів 

США склав 1,3 % (за 9 місяців 2015 року – 3,0 %); 

 рівень бідності серед тих, які працюють, за відносним критерієм склав 

18,9 % (за 9 місяців 2015 року – 18,8 %); 

 рівень бідності серед дітей до 18 років за відносним критерієм склав 

29,3 % (за 9 місяців 2015 року – 29,9 %) [64]. 

Соціальна структури бідності в Україні складається з трьох груп: 

1) традиційна група, до якої належать багатодітні і неповні сім’ї, 

пенсіонери, інваліди і безробітні («старі бідні»);  

2) нетрадиційна група, до складу якої входять працівники бюджетних 

установ, що мають двох або більше дітей і страждають від систематичних 

затримок заробітної плати («нові бідні»);  

3) «наднетрадиційна» група людей – потерпілі від різного роду 

економічного шахрайства («новітні бідні») [18, c. 44]. 

Аналіз динаміки бідності в регіональному аспекті показує значну 

концентрацію бідності у східному реґіоні, до того ж це виробнича бідність або 

бідність «сильних», за якої повноцінні й кваліфіковані працівники не здатні 

забезпечити собі та своїм сім’ям нормальний рівень життя [56]. Найвищий 

рівень бідності спостерігається у сільській місцевості, а найнижчий у столиці. 

Також мешканці сіл та малих міст обмежені в доступі до якісних медичних, 
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культурно-освітніх та побутових послуг [28, c. 138]. Отже, можна зауважити ще 

одну особливість бідності – її залежність від місця проживання.  

Демографічна структура бідності є сукупністю повновікових груп 

бідності. У цій структурі до бідних частіше належать люди старшого віку, ніж 

молоді. Чинниками, що можуть пояснювати бідність, у дискурсі називають 

зокрема: статево-вікову структуру; кількість неповнолітніх, неповносправних 

та непрацюючих у складі домогосподарств; тип поселення та ін. Зростання 

частки осіб пенсійного віку призводить до збільшення споживання суспільних 

ресурсів на соціальне забезпечення у старості. За умов обмеженості таких 

ресурсів поширюється бідність та поглиблюється соціальна нерівність  

за віком [18, c. 44].  

Відсутня суттєва різниця у рівнях бідності за гендерною ознакою, за 

винятком одиноких матерів, жінок у сільській місцевості та жінок старших 

вікових груп, де ці показники вищі, ніж у чоловіків. Натомість існують кілька 

вікових груп, рівень відносної бідності яких значно перевищує середні 

показники: діти віком до 15 років, дорослі 35–45 років, особи поза 75 років. 

Високий рівень бідності серед дітей та осіб похилого віку зумовлений, 

насамперед, відсутністю / втратою працездатності. Бідність осіб середнього 

віку пояснюється наявністю у більшості з них дітей, утримання та виховання 

яких вимагає значних коштів [47]. 

Вплив чинника статі виявився не надто істотним (хоч в окремих групах, 

як-от – одинокі матері чи особи похилого віку – істотна різниця у рівні бідності 

між статями існує). Водночас, віковий чинник є більш істотним предиктором 

бідності. Так, істотно біднішими за середній рівень бідності для усієї популяції 

є особи похилого віку (понад 75 років). Додатковим демографічним чинником, 

що корелює з бідністю, є наявність маленьких дітей. Наявність однієї, двох чи 

більшої кількості дітей підвищує ризик бідності навіть за умови, коли обоє 

батьків отримують зарплату на 20–30 % вищу за мінімальну. Багатодітні сім’ї в 

Україні у 2,4–2,6 разів частіше є біднішими за середні показники в популяції 

[47]. Всі без винятку обстеження показують, що наявність у родині вже двох 



112 

 

дітей різко підвищує ризик бідності, більшість родин з трьома і більшою 

кількістю дітей є бідними та малозабезпеченими [3, c. 10]. У найгіршій ситуації 

перебувають багатодітні родини – ризик монетарної бідності для них  

у 2,4–2,6 рази вищий за середні показники в Україні, в тому числі за відносним 

критерієм – на 42 % [47]. 

Низький рівень оплати праці не завжди дає змогу навіть обом 

працюючим батькам забезпечити прийнятний (за низькими національними 

стандартами) рівень життя своїм неповнолітнім дітям. При зайнятості обох 

батьків і в разі відсутності в сім’ї непрацюючих дорослих 27,4 % сімей з дітьми 

є бідними. Якщо рівень бідності сімей з однією дитиною становить 25,8 %, то із 

чотирма та більше – до 87,7 % [29, c. 3]. Отже, найвищий ризик бідності 

спостерігається у сім’ях з дітьми, причому його значення прямо пропорційне 

кількості дітей. 

Серед домогосподарств без дітей найгірша ситуація традиційно 

спостерігається в домогосподарствах, де всі особи старші за 75 років, оскільки 

вони не можуть заробити додатковий до пенсії дохід. Переважна більшість 

населення пенсійного віку використовує всі можливості для праці (частково як 

наймані працівники в зареєстрованому секторі, частково – в особистому 

підсобному господарстві, частково – в «тіньовій» економіці). Понад третину 

населення 60 (55)–70 років продовжує працювати (враховуючи зайнятих в 

особистому підсобному господарстві для забезпечення як власного 

споживання, так і для продажу продукції) [28, c. 138]. Можна зауважити, що в 

багатьох випадках, особливо в сільській місцевості, пенсія перестала бути 

основним джерелом доходів цієї категорії населення. 

Крім пенсій, особи похилого віку користуються соціальними пільгами. 

Багато з них належать до різних категорій пільговиків, передбачених 

державною системою пільг та гарантій для осіб, що мають статус ветерана 

війни, праці, військових тощо. Для тих, хто не має сім’ї, передбачено додаткові 

види допомоги, обслуговування за місцем проживання та в стаціонарі. Однак ці 

види допомог не становлять організованої системи і охоплюють невелику 
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кількість людей. Одинокі особи похилого віку, які потребують сторонньої 

допомоги, часто її не отримують, залишаються без необхідного медичного 

обслуговування та догляду. 

Квантильний розподіл середньодушового споживання домогосподарств з 

різним рівнем соціального навантаження свідчить про те, що домогосподарства 

без зайнятих (найчастіше один чи два пенсіонери) хоча й не відзначаються 

високим рівнем споживання, проте досить рівномірно розподілені за  

1–4 квантилем. Тоді як домогосподарства, в яких на одного зайнятого припадає 

троє й більше утриманців, переважно потрапляють до нижчих квантилів 

споживання. Найблагополучніша ситуація в домогосподарствах без 

утриманців: розподіл за квантилями споживання має яскраво виражений 

перекіс у бік 5 квантиля [56, c. 44]. 

У сучасних умовах невпинного зростання вартості лікарських засобів, 

хронічного недофінансування медичних установ будь-яка хвороба лягає тягарем 

на бюджет родини. Важкі захворювання, які потребують хірургічного втручання 

або тривалого лікування, потребують мобілізації усіх фінансових ресурсів, а то й 

залучення кредитних джерел, що знижує життєвий рівень [13, c. 179]. 

В Україні також спостерігається соціально-психологічна інертність та 

безвідповідальність за власний добробут значної частки населення, небажання 

докладати зусиль для покращення життєвого рівня, пошуку більш оплачуваної 

або додаткової роботи, небажання змінити професію або підвищити 

кваліфікацію, надія на державну допомогу [3, c. 10]. У працівників згасає 

трудова та життєва мотивації, знижується кваліфікація. Це не тільки різко 

знижує можливості для професійного зростання та збільшення доходів, а й 

створює середовище, в якому бідність сприймається як нормальний стан. При 

цьому різко скоротився доступ сільських дітей до отримання середньої 

спеціальної та вищої освіти – і сільська молодь викреслює цей шлях зі своїх 

життєвих планів [13, c. 179]. 

До основних соціально-економічних причин бідності в Україні варто 

віднести технологічну відсталість та неефективну структуру економіки, 
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низький рівень ефективності національної економіки та значний обсяг її 

тіньової складової, чинну політику у сфері оплати праці, яка базується на 

концепції низької вартості робочої сили, суттєву тривалу макроекономічну 

незбалансованість національного ринку праці, сфери економічної діяльності та 

системи підготовки кадрів [3, c. 10]. 

Тіньова складова (за оцінками різноманітних експертів) складає 40–50 % 

загального обсягу економіки. Це є суттєвою перешкодою на шляху зростання 

ВВП, надходжень до бюджету, реалізації соціальних програм та зростання 

доходів населення. Також характерною для України, особливо для її західних 

регіонів та Вінницької області, є додаткова зайнятість працюючого населення, 

яка часто не має нічого спільного з професією та кваліфікацією, а в 97,4 % 

випадків є незареєстрованою. На перший погляд, це є можливістю знаходження 

нового статусу, однак на практиці така друга робота, даючи заробітки, 

неминуче перешкоджає підвищенню кваліфікації та посадовому зростанню на 

основному місці роботи. Взагалі ж, за даними обстежень робочої сили, не за 

спеціальністю працює 70 % осіб з вищою освітою в галузі фізичних, 

математичних та технічних, 46 % – біологічних, агрономічних та медичних 

наук, 76 % – прикладних наук і техніки [4, c. 45]. 

Низька оплата праці не мотивує роботодавців до технологічної 

модернізації виробництва, а працівників – до підвищення продуктивності праці 

[3, c. 10]. В Україні з бідністю дуже часто зустрічаються особи не просто 

достатньо освічені і кваліфіковані, а й які працюють, до того ж у режимі повної 

зайнятості. Так, у приблизно 65 % бідних сімей хоча б одна особа працює [4]. 

Нормативно встановлені ставки оплати праці не гарантують працівникам гідну 

винагороду залежно від ефективності і якості праці. Внаслідок цього 

широкомасштабна бідність сформувалась у бюджетній сфері та в багатьох 

стагнуючих галузях промисловості [29, c. 3]. 

Упродовж останнього десятиліття дослідники соціально-трудової сфери 

постійно звертають увагу на те, що рівень компетенції та напрями професійної 

підготовки робочої сили в Україні недостатньо відповідають потребам 
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економіки та національного ринку праці. Незважаючи на наявність потужної 

системи професійно-технічної та вищої освіти, багато сфер економіки не 

отримують кадрів необхідної кваліфікації. При цьому щорічно на ринок праці 

виходить значна кількість дипломованих випускників, які не можуть 

працевлаштуватися. Невідповідний та недостатній рівень кваліфікації й 

трудової та професійної мобільності переважної частини працівників не 

забезпечує їм високих трудових доходів [3]. 

В Україні значно поширені явне та приховане безробіття. Значна частка 

працездатного населення в сільській місцевості та в малих містах тривалий час 

не має змоги працевлаштуватися, більшість не реєструються як безробітні і не 

враховуються у складі економічно активного населення.  

В Україні існує велика прірва між бідним населенням і багатими, а отже, 

середнього класу фактично не існує, хоча за різними соціологічними 

дослідженнями до кризи 50 % громадян України вважали себе представниками 

середнього класу. Проте сьогодні експерти за додатковими психологічними та 

майновими ознаками визначили, що лише 15–17 % жителів України можна 

вважати його представниками [15, c. 128]. 

Ліквідація робочих місць внаслідок тривалого спаду промислового і 

сільськогосподарського виробництва призвела до різкого зубожіння не тільки 

маси безробітних або напівбезробітних, а й тих, хто продовжує займати робочі 

місця, отримуючи при цьому мінімальну заробітну плату [13, c. 179].  

Поширення бідності обумовлено зниженням обсягів економічної 

діяльності, зростанням цін, стагнацією динаміки оплати праці в умовах 

стримування соціальних стандартів, підвищенням рівня безробіття та 

зростанням неповної зайнятості, зростанням заборгованості з оплати праці, що 

в сукупності призводить до зниження реальних доходів населення [14]. 

До причин бідності в Україні також можна зарахувати  

повільну адаптацію національної економіки до ринкових умов, 

неконкурентоспроможність низки галузей виробництв, низьку продуктивність 

праці і слабку її організацію [29, c. 2]. 
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Окрім проблеми монетарної бідності, для України характерні значні 

масштаби депривації, тобто бідності за умовами життя. Основними аспектами 

депривації є неналежні житлові умови, висока вартість послуг з охорони 

здоров’я, неможливість повноцінного відпочинку, відсутність соціальної 

інфраструктури [28, c. 138]. 

Бідні домогосподарства, які не мають змоги сповна забезпечити навіть 

харчування, мають украй обмежені можливості для придбання непродовольчих 

товарів та послуг. Найбільш вагомими є витрати на оплату житлово-

комунальних послуг та товарів. 

Враховуючи середні ціни на одяг та взуття, можна стверджувати, що 

переважно населення купує товари низької якості. До того ж, лише незначна 

частина непродовольчих товарів, які представлені на українському ринку навіть 

у середньому ціновому сегменті, мають відповідні сертифікати якості та інші 

документи, що підтверджують безпечність їх використання. Особливе 

занепокоєння викликає те, що витрати на одяг та взуття в домогосподарствах з 

дітьми є меншими, ніж у домогосподарствах без дітей, адже потреби в 

оновленні предметів гардеробу є істотно вищими [38]. 

Бідні верстви населення змушені «проїдати» близько 70 % своїх доходів. 

У середньому українські громадяни витрачають на продукти харчування більш 

як половину заробітку. За даними Центру SOCIS, у 2009 році 13 % населення 

витрачали на продукти харчування майже весь свій бюджет (від 75 % до 

100 %). А за європейськими нормами, забезпеченими можна вважати громадян, 

які витрачають на їжу менш ніж 20 % свого місячного бюджету [13, c. 179]. 

Для підвищення добробуту населення змушене шукати додаткові 

заробітки та джерела доходів, що нерідко виснажує життєві сили людини. 

Зниження життєвого рівня в країні стимулює еміграцію населення в інші країни 

з вищим рівнем життя та більшими можливостями його досягнення [3, c. 11]. 

Так, підвищена інтенсивність трудових міграцій спостерігається в західних 

прикордонних регіонах, де вищі рівні бідності. Максимальний рівень бідності 

спостерігається в Закарпатській області, яка є незаперечним лідером за 



117 

 

інтенсивністю трудових міграцій [14]. Отож, Україна перетворилася на 

постачальника дешевої і досить кваліфікованої робочої сили для багатьох країн 

близького і далекого зарубіжжя. 

Поширення бідності призводить до соціального невдоволення населення, 

зростання протестних настроїв, що може вилитися у страйки, масові акції 

соціального протесту, заклики до зміни влади, що дестабілізує суспільство. На 

сучасному етапі невдоволення зниженням добробуту в більшості населення 

нівелюється розумінням складної економічної ситуації в державі та 

патріотичними настроями, однак воно поволі накопичується. Тому тривале 

невирішення проблеми бідності та підвищення життєвого рівня може довести 

до критичної точки потенціал невдоволення та вилитися у масштабні акції 

протесту [3, c. 11]. 

Перехід бідності у застійну форму обумовлює соціальну деградацію 

частини суспільства, згасання економічної активності, трудової мотивації, 

поширення декваліфікації, люмпенізації та утриманських настроїв. Формується 

психологія бідності, при якій людина не прагне до підвищення рівня життя, 

мінімізує зусилля щодо поліпшення власного добробуту, а відповідальність за 

своє становище перекладає на державу [3, c. 12]. 

 

Висновки до Розділу 2 

У розділі проаналізовано генезу досліджень проблеми бідності починаючи 

від її радикалізації і закінчуючи сучасністю. Це дало можливість виділити чотири 

головні етапи в її вивченні: перший – від ХVІІІ до середини ХІХ ст.; другий – від 

кінця ХІХ до середини ХХ ст.; третій – від 1960-х до 1980-х рр.; четвертий – 

кінець ХХ – початок ХХІ ст. Доведено, що кожний з них мав свої внутрішні 

розгалуження. Для першого етапу були найбільш притаманними соціальний 

детермінізм, егалітарний та статистично-соціологічний підходи, що в підсумку 

призвело до формування трьох напрямів у дослідженнях бідності: економічного, 

статистичного і власне соціологічного. Для другого етапу стрижнем виступала 

насамперед концепція прожиткового мінімуму. Третій етап представлений 
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головно концепціями відносної депривації, соціальної ексклюзії та «культури 

бідності». Для четвертого етапу властивим можна вважати, по-перше, висунення 

на перший план політичного підходу на додаток до перших трьох, а по-друге, 

множинність тлумачень проблеми бідності та множинність понять, в яких вона 

дефініювалася. До теорій та концепцій бідності, які відіграють важливу роль у 

сучасній соціології, вважаємо за можливе віднести: концепцію абсолютної та 

відносної бідності, концепцію суб’єктивної бідності, теорію культури бідності та 

андеркласу, концепцію соціального виключення, концепцію марґіналізації. Тому в 

першій частині цього розділу головну увагу приділено визначенням 

рядоутворюючого поняття бідності, а також низки похідних понять, таких як 

марґіналізація, виключення, експлуатація тощо. 

У розділі також охарактеризовано методику досліджень проблеми 

бідності, яка включає як класичні кількісно-якісні, так і новітні методи та 

процедури емпіричного аналізу. Аргументовано, що сучасні методики 

вимірювання бідності включають в себе нормативні, статистичні, 

стратифікаційні, евристичні та ін. методи, серед яких першість утримують 

перші дві групи. Наголошено, що на початку ХХІ ст. дедалі більше 

увиразнюється надання переваги методам евалюації бідності крізь суб’єктивні 

оцінки й самопочуття соціально вразливих груп населення. 

На основі наведених узагальнень у першій частині розділу запропоновано 

декілька аргументів на підтримку створення окремої автономної соціологічної 

теорії середнього рівня – соціології бідності в єдності її методологічного та 

методичного інструментарію.  

Відповідно у другій частині розділу окреслено вади й упущення 

вітчизняної соціологічної науки в опрацюванні проблеми бідності. Історично 

склалося, що становлення концепцій бідності в українській соціології значно 

відстає від західного досвіду. Поняття бідності довший час було усунуте з 

контексту соціальної політики у нашій країні, а поняття «бідні» замінювали 

поняттям «малозабезпечені». Тим не менше з початку 1990-х рр. українська 

соціологія почала накопичувати значний теоретичний і емпіричний досвід з 

проблематики бідності. До особливостей бідності в Україні можна зарахувати 
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такі характеристики: бідність значної частини населення, яке при цьому 

зберігає порівняно високий соціальний статус (рівень освіти, кваліфікації, 

соціальні зв’язки); поширеність бідності серед зайнятого населення; низький 

рівень якості життя населення загалом та соціальної інфраструктури зокрема; 

ризик збідніти прямо пропорційний до кількості дітей віком до 18 років; 

регіональна диференціація бідності (рівень бідності серед сільського населення 

є значно вищий, аніж у великих містах). 

У розділі здійснено аналіз причин загострення проблеми бідності в 

сучасному українському суспільстві, які зведено до декількох головних: 

соціально-економічних чинників, чинників соціально-психологічного 

характеру, чинників, пов’язаних із соціально-політичними обставинами, 

насамперед із війною на Сході України та анексією Криму. Водночас 

підкреслено, що в соціологічному дискурсі стосовно бідності бракує уваги до 

проблематики соціокультурного визначення бідності, її причин та шляхів її 

подолання на рівні медіа та політико-управлінського дискурсу. Наголошено, 

що об’єктивістський підхід має істотні обмеження, адже не дозволяє розкрити 

механізми змін політико-управлінських підходів до регулювання проблеми 

бідності, не розкриває соціокультурних аспектів відчуття суб’єктивної бідності, 

а переважно обмежується вузькоекономічною інтерпретацією цього явища. 

Наведено головні положення Державних програм із подолання бідності, 

вказано на їхні здобутки та недоліки впровадження. 

Проаналізовано низку методичних процедур із визначення бідності, її 

комплексного оцінювання, показники межі бідності, оцінки рівня бідності за 

споживанням, наведено ознаки депривації тощо. Досліджено демографічну 

структуру бідності, окремий акцент зроблено на її регіональних вимірах. Це 

уможливило узагальнення щодо соціальних наслідків поширення і 

радикалізації проблеми бідності в сучасній Україні, включно із зростанням 

темпів міграції та підвищенням градусу напруги у суспільстві. 

Основні положення першого розділу дисертаційної роботи були 

висвітлені у публікаціях здобувача [104; 105]. 
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РОЗДІЛ 3 

ДИСКУРС СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ БІДНОСТІ У МЕДІАПРОСТОРІ 

 

3.1. Дискурс-аналіз та фрейм-аналіз як соціологічний інструментарій 

дослідження соціальних проблем  

Не так багато наукових понять набуло настільки широкого і стрімкого 

поширення та популяризації, як поняття «дискурс». Водночас, небагато 

наукових понять можна співставити із поняттям «дискурс» у сенсі різноманіття 

трактувань і семантичної розмитості. У розумінні значення поняття «дискурс» 

сьогодні панує плюралізм, як у тому, що стосується аналітичних конструкцій, 

так і в тому, що стосується прикладних дослідницьких методик. Поширений 

огляд відповідних інтерпретацій наводять Р. Келлер [103] та Дж. Руіз [123].  

До вивчення дискурсів доклалися такі дисципліни: соціологія, семіотика, 

комунікативістика, політологія. На нашу думку, найбільш інтегративною у 

цьому сенсі (суб)дисципліною є соціолінгвістика, адже чи не в усіх 

інтерпретаціях саме мову розуміють як носія дискурсу. Аналіз дискурсу в 

певному сенсі є вивченням мови та комунікації, яка відбувається її засобами. 

Відповідно до дисциплінарної приналежності чи методологічних засад 

дослідника розкривається той чи інший аспект явища.  

Однією з найвпливовіших є теорія дискурсу М. Фуко, яка інтерпретує 

дискурс як мовну комунікацію та символічну практику. Існує певний 

дискурсивний простір, у якому виникають та змінюються поняття [54]. 

Виділимо методологічні принципи дискурс-аналізу за М. Фуко:  

• аналіз подій: фокус на «історичних подіях» в тому сенсі, що історично 

змінюється зміст дискурсивного поля щодо тих чи інших соціальних обставин;  

• події не є запланованим результатом діяльності впливових агентів. Їх 

слід розуміти як непередбачені, незаплановані ефекти гетерогенних практик, 

що здійснюються множиною соціальних агентів;  

• слід фокусуватися на різних «сегментах» дискурсивного поля і 

соціальних практик, оскільки може існувати їхній латентний взаємозв’язок. 
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На основі згаданих позицій у подальші роки сформувалася низка 

підходів. У політичній науці оформилася так звана постмарксистська теорія 

(Е. Лакло, Ш. Муфф), яка оперує такими поняттями як «мароманіфестації 

відносин влади», «ідеологічна гегемонія», «герменевтична підозра». У 

лінгвістиці сформувався критичний дискурс-аналіз (Н. Феркло, Р. Водак), що 

фокусується на виявленні різнопланових викривлень (англ. – bias) у медійних, 

рекламних та політичних текстах. Намагаючись уникнути недоліків 

дискурсивних підходів, про які йшлося вище, ми обираємо для себе четверту 

позицію, яка ґрунтується на методології дослідження, розробленій німецьким 

дослідником Райнером Келлером у дискурс-аналізі з погляду соціології знання 

(ДАСЗ – «The Sociology оf Knowledge Approach to Discourse» (SKAD)). Рисами 

цього підходу є: 

– широке предметне поле – ДАСЗ фокусується на широкій 

проблематиці в діапазоні від того, як формується і поширюється соціальне 

знання загалом до практик проблематизації та депроблематизації; 

– фокус на ролі соціальних агентів (повернення агентів у 

дискурсивний процес) дозволяє уникнути онтологізації режимів знань. Хоч 

позиції і можливості агентів попередньо встановлюються дискурсом, останні не 

є маріонетками, а відзначаються інтерактивністю та креативністю і залучені до 

боротьби за інтерпретацію. У цьому аспекті позиції ДАСЗ перегукуються із 

теорією структурації; 

– врахування історичних та колективних вимірів знань і практики їх 

здобуття.  

Відповідно до методологічних позицій ДАСЗ, дискурс є матеріальним 

проявом циркуляції знань. Відкидається позитивістська епістемологія і 

наголошується на тому, що знання культурно та соціально обумовлені. ДАСЗ 

поєднує аналіз дискурсу М. Фуко з ключовими припущеннями соціального 

конструкціонізму. В останньому найбільший внесок праці П. Бергера і 

Т. Лукмана «Соціальне конструювання реальності» [70]. 
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ДАСЗ, на думку Р. Келлера, – це дослідницька програма, яка має свій 

діапазон дії, тобто призначена для дослідження з певними цілями. Мета такої 

дослідницької програми – аналіз поточних і різнорідних процесів соціального 

конструювання (виробництва, циркулювання, трансформації знань), що містить 

аналіз символічного порядку на інституційному та організаційному рівнях та на 

публічних аренах, а також наслідків такого впорядкування в різних сферах 

соціальної практики [102, c. 8]. Це співзвучне з дефініцією, яку свого часу 

запропонував С. Холл: «Дискурси – це шляхи співвіднесення або 

конструювання знань щодо специфічної практичної теми: кластер (або 

формація) ідей, іміджів чи практик, які забезпечують шляхи обговорення 

форми знання і управління та асоціюються з конкретною темою, соціальною 

активністю або інституційною формою в суспільстві» [96, c. 4]. 

ДАСЗ (SKAD) визначає дискурс як певний (ідентифікований) комплекс 

когнітивних і нормативних інструментів. Дискурс може існувати у вигляді 

мови (промови), тексту, дискусії, візуального образу, символу, які 

виробляються агентами, відповідно до соціальних приписів. Отже, «дискурси є 

реальною соціальною практикою» [101, c. 59]; та «інституціоналізованими 

системами значень» [54, c. 311]. 

Предметом для ДАСЗ (SKAD) аналізу можуть бути як публічний, так і 

спеціальний дискурс, представлений на закритих аренах для спеціалізованих 

аудиторій. Ці дискурси аналізуються на предмет тотожності або відмінностей 

змісту, а також щодо їхніх наслідків. При обробці дискурсів можна виявити, що 

конкретні дискурс-коаліції і заяви перетворюються на «переможців» у 

визначенні, конструюванні соціальної проблеми через широкий спектр засобів. 

Форми представлення вимог (конструювання соціальних проблем) 

вирізняються значним різноманіттям і варіюються від цілком традиційних 

(звернення з листами протесту і скаргами, ініціювання судових розглядів, 

публікації в ЗМІ) до відносно нових (театралізовані дії, смартмоби, стріт-арт 

тощо) [27, c. 2]. Усі ці форми, власне, і складають дискурс соціальної проблеми. 
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З погляду соціології дискурс визначається як будь-яка практика, за допомогою 

якої індивіди наповнюють реальність змістом.  

Дискурс-аналіз з погляду соціології – це дослідницька програма, 

вбудована в соціологічну традицію з метою вивчення конструювання 

символічних порядків. Дискурс постає як мова, текст, обговорення, візуальний 

образ, використання символів, які мають використовуватися агентами за 

визначеними соціальними інструкціями, і, отже, дискурси можна вважати 

реальною соціальною практикою. Дискурс-аналітичні дослідження пов’язані з 

реконструкцією процесів, які відбуваються в соціальному конструюванні, 

об’єктивації, комунікації та легітимізації структур значень в інституційній 

сфері на публічних аренах. Нас цікавлять процеси соціальної проблематизації 

та соціальні наслідки цих процесів. 

Враховуючи соціальні позиції агента, який використовує дискурс 

(несуттєво, був це первинний заявник проблеми, експерт, чи політик), ДАСЗ 

(SKAD) має два напрями дослідження – аналіз матеріалізованої структури 

дискурсу та аналіз структури смисловиробництва (див. Табл. 3.1).  

Аналіз структури смисловиробництва передбачає пояснення того, як 

з’являється матеріалізована структура з символічних позначень. ДАСЗ 

пропонує свого роду репертуар елементів для тлумачення дискурсу. Ці 

елементи – інтерпретаційні схеми (фрейми), класифікації, феноменальні і 

наративні структури, які використовуються для аналізу змістовної частини 

дискурсів.  

Термін «інтерпретаційна схема або фрейм» позначає дієгенеруючу схему, 

яка формується та циркулює через дискурси. Такі інтерпретаційні схеми 

можуть бути застосовані до різних явищ або подій і піддаються історичним та 

соціальним перетворенням. Інтерпретаційні схеми є частиною суспільних 

«запасів знань». 
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Таблиця 3.1  

Структури дискурсу та виробництва смислів 

Аналіз матеріалізованої  
структури дискурсу 

Аналіз структури  
смисловиробництва 

 

• «матеріальні виміри» ключових 

позицій агентів; 

• відносини з іншими агентами 

(дискурсивні коаліції);  

• практики виробництв 

дискурсу (соціально-матеріальні 

структури); 

• мережі актикуляції і 

розподілу; 

• процеси, які відбуваються в 

соціальному конструюванні 

(об’єктивація, комунікація, 

легітимізація, значеннєві структури 

в інституційній сфері на публічних 

аренах).  

 

 

 

 

 

Джерело: авторська розробка.  

 

Дискурси відрізняються тим, як вони поєднують фрейми в конкретних 

інтерпретаціях, генерують нові інтерпретаційні схеми та способи їх розміщення 

у вирішенні соціальних завдань. Прикладом, зокрема, є тлумачення 

«неминучого ризику» у використанні складних технологій в межах різних 

екологічних дискурсів. Цей фрейм може застосовуватися в обговоренні 

проблеми безпеки «мирного атому». Таке фреймування може протиставлятися 

фреймам «дефіциту політичної системи» або «окремої людської помилки» (як 

це було у випадку з Чорнобилем). ДАСЗ стверджує, що фреймування тих чи 

інших соціальних проблем слід ретельно реконструювати, щоб зрозуміти всю 

складність арен дискурсу. 

Другим елементом аналізу дискурсу є дослідження класифікацій явищ. 

Класифікації є складними, формалізованими, інституційно встановленими 
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формами соціальної типізації. Як і будь-яка форма символізації, використання 

знаків у межах дискурсу класифікує світ, розділяє його на окремі категорії, що 

створює основу для його сприйняття, інтерпретації та оперування ним. 

Конкуренція таких класифікацій відбувається, наприклад, у міркуваннях про те, 

як слід інтерпретувати (потенційні) технічні катастрофи, яку ідентичність слід 

визнати законною, як може виглядати різниця між правосвідомою та осудною 

поведінкою та ін. Класифікації мають конкретні наслідки для дій. Хоча 

дослідження дискурсу досі рідко зверталися до питання класифікації [75]. 

Поряд з поняттям «інтерпретаційні схеми» (фрейми) та «класифікації», 

поняття «феноменальна структура» пропонує додатковий вимір розуміння 

змісту дискурсу. Наприклад, конструювання теми як проблеми у порядку 

денному громадськості вимагає, щоб головні герої мали справу з проблемою в 

декількох вимірах (представлення аргументаційних, драматичних, оцінних заяв 

та визначення роду проблеми або теми у блоці заяв; визначення 

характеристики, причинно-наслідкових зв’язків і їхнього зв’язку з обов’язками; 

ідентифікації задіяних агентів та позалюдських чинників, масштабів проблеми, 

цінних, моральних та естетичних суджень, наслідків, можливих варіантів дій 

тощо). Явища, які конструюються феноменальними структурами, не 

обов’язково представляються як «проблема, що має бути розв’язана», навіть 

якщо вони завжди в найзагальнішому плані торкаються «сенсу рішень і дій». 

Існуючий стан досліджень дискурсу забезпечує розуміння деяких 

елементів згаданих феноменальних структур. Наприклад, позиції суб’єкта, 

сконструйовані дискурсом, можна диференціювати в різних напрямках. 

Дискурс виявляє позиції агентів: герої, рятувальники, проблемні випадки, 

раціональні розумно діючі фізичні особи, лиходії тощо. Соціальні агенти не є 

наперед заданими, фіксованими, з наперед фіксованими інтересами, 

стратегіями і ресурсами. ДАСЗ дослідження дискурсу в багатьох випадках 

торкаються дискурсивних процесів, в яких агенти заявляють або представляють 

певні вимоги і беруть участь у структуруванні дискурсу. Це також включає в 
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себе дискурс-генеруючі моделі практики, які забезпечують шаблони того, як 

треба діяти з приводу питань, що були визначені дискурсом. 

Концепція феноменальних структур бере до уваги всі ці аспекти аналізу і 

пов’язує їх з тим, що дискурси визначають різні елементи у специфічній формі 

поєднання феномену. Це стосується не змісту дискурсів, а певної дискурсивної 

атрибуції. І структурні виміри такої феноменальної структури та їх конкретну 

реалізацію слід виявити через емпіричні дані, що й складає головну мету 

нашого підходу. 

І, нарешті, зосередимо увагу на останньому елементі, який є частиною 

аналізу дискурсів. Структуруючі аспекти дискурсів, через які різні 

інтерпретаційні схеми, класифікації та виміри структури феномену (наприклад, 

агенти, визначення проблеми) розміщуються відносно одне одного, можна 

характеризувати як наративні / описові структури. Наративні структури не є 

лише методами, які використовують для поєднання лінгвістичних елементів, а є 

конфігурацією, яка об’єднує розрізнені посилання і заяви у вигляді наративу, 

створює основні модальності упорядкування людського досвіду [119, c. 5]. У 

серії дискурсивних подій, які складають дискурс, вищезазначені елементи 

поєднуються у специфічний наратив, інтегруються через провідну тему, 

сюжетну лінію та структуру. Наративна структура об’єднує всі елементи у 

зрозумілій, впізнаваній комунікативній формі. Вони забезпечують діяльнісну 

схему, за допомогою якої дискурс, перш за все, може звернутися до аудиторії, 

по-друге, може вибудувати власну логічну узгодженість в часі. 

Слід зазначити, що ці елементи аналізу «знаннєвої сторони дискурсу» 

можуть використовуватися як окремо, так і разом в емпіричних дослідженнях. 

Вони вказують, на що звертати увагу, як «впорядковувати» результати аналізу. 

ДАСЗ пропонує подальші види впорядковуючих інструментів, таких як перелік 

задіяних агентів та конкуруючі дискурси.  

Найінтенсивніше стурбованість громадськості соціальними проблемами 

виявляється одночасно з посиленням протестної напруги у суспільстві. 

Припускаємо, що схильність до неконвенційних форм політичної участі є 
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ознакою або об’єктивного загострення певних небажаних обставин, або 

інтенсифікації відповідного фреймування соціальних проблем, спрямованого на 

мобілізацію політичної підтримки. Аби продемострувати одну з процедурних 

частин соціологічного дискурс-аналізу, виокремлено категорії фреймів, певні 

сценарії, за якими дискурс розгортається. Отже, дослідження ДАСЗ (SKAD) 

інтерпретує дискурси як такі, що пропонують «вирішення соціальної 

проблеми». Такі дослідження пов’язані з відтворенням соціального 

конструювання та відповідної комунікації на публічних аренах. Нас цікавлять 

як процеси проблематизації, так і соціальні наслідки цих процесів.  

Історія фреймів та фрейм-аналізу розпочалась достатньо неординарно: 

етолог Г. Бейтсон під час спостереження за видрами зафіксував, що їхня 

взаємодія не є «одношаровою» [144]. Тобто в них є приховані рівні абстракції, 

іронії, метафори. Значно пізніше для такої багатошаровості І. Гофман вжив 

поняття «транспонування» – перегравання якоїсь взаємодії в «сусідній октаві». 

Одним із прикладів багатошаровості є гра – фрагмент взаємодії, яка 

переграється в іншій системі координат. Те, що спочатку видається бійкою, 

виявляється грою в бійку – вони посилають один одному повідомлення, які 

Бейтсон описує у статті «Повідомлення: це лише гра». Цим він показує, що 

навіть у тварин є так звана здатність «ставити лапки», тобто здатність до 

«метафор», здатність передавати метакомунікативні повідомлення. Власне, ці 

«лапки» Бейтсон називає фреймами. Відтак фрейм постає в двох аналогіях: 

перша – це пряме значення поняття «фрейм», аналогія картинної рамки, інша 

аналогія – межа множини. Наприклад, існує множина ігрових та неігрових 

повідомлень, множина дій. Ці фреймовані дії і є метакомунікативними 

повідомленнями (тобто повідомленнями про повідомлення). Повсякденне 

життя «зіткане» з такого роду фреймованих комунікацій, які можливо 

спостерігати і відтак конструювати. У нашому дослідженні ми зосереджуємося 

на тому, що значить «фрейм» у соціології та як у межах комунікативних і 

метакомунікативних потоків конструюються метакомунікативні повідомлення 

щодо соціальних проблем. Дослідження «фреймування соціальних проблем» 
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має певні недоліки. Зокрема обіцянки фрейм-аналітиків створити чутливішу до 

проблем влади і політики, більш процесуально-орієнтовану мову опису не може 

виконуватись без додаткової теоретичної роботи. З погляду інтерпретативних 

підходів до соціальних проблем, аналіз фреймів є частиною великої сім’ї 

методів, які застосовуються в емпіричних дослідженнях сенсоутворення, і ця 

сім’я продовжує зростати. 

Поняття фрейма (або фреймування) сьогодні тісно асоціюється з фрейм-

аналізом, має довгу історію обігу в політичних науках. Введений в обіг 

представниками інших дисциплін, наприкінці 1970-х цей термін був 

застосований психологами, лінгвістами, музикознавцями [78], теоретиками 

штучного інтелекту, дослідниками політики і громадських рухів. Інші 

трактування фрейма, зокрема те значення, яке цей термін набув у дослідженнях 

комунікації [85], з’явилися пізніше. Теорії суспільних рухів у соціальній 

психології та політичній соціології запозичують ідею фрейма у І. Гофмана, 

який, своєю чергою, запозичив її у Г. Бейтсона. Розуміння того, що сприймання 

значущості будь-якої проблеми залежить від структури наративу, призвело до 

розробки концепції фреймінгу (фреймінг – цілеспрямоване використання 

визначеного фрейма проблеми для того, щоб отримати заплановане емоційне 

ставлення і готовність до дії) як процесу, в основі якого лежать когнітивні 

схеми [92, c. 111]. Дослідники відзначають певну залежність між фреймами та 

мобілізаційним впливом на маси. 

Поняття фреймування в аналізі публічної політики запропонував Д. Шон, 

поєднавши бейтсонівські фрейм-аналітичні ідеї зі своїми власними 

дослідженнями метафор [129] і рефлексивних практик [127], та розробив 

спільно з М. Райном принципово новий підхід до політичного аналізу. 

Результатом їхніх зусиль стала робота «Frame reflection» – амбітна спроба 

запропонувати інструментарій для «аналізу важковирішуваних політичних 

розбіжностей» [128]. 

Відмінність між двома описаними напрямами фрайм-аналізу полягає в 

тому, що для дослідників громадських рухів «фрейм» – це іменник, тоді як для 



129 

 

дослідників політичного процесу «фрейм» – це дієслово. Це не лише 

лінгвістичні відмінності. Насправді поняття «фрейм» апелює безпосередньо до 

статичного аспекту сприйняття і взаємодії, а поняття «фреймування» пропонує 

та розкриває більш процесуальну орієнтованість. Обидва трактування не є 

цілком взаємовиключними, проте вони роблять акцент на принципово різних 

аспектах. 

З двох представлених підходів нас цікавить другий. Наша мета – 

посилити акцент на процесуальному та динамічному характері фреймування 

соціальних проблем. У динамічному, процесуально-орієнтованому підході до 

фреймування ми розглядаємо відносини між різними соціальними дискурсами 

соціальних проблем. Мало того, цей підхід повинен бути чутливим як до 

відносин між самими «проблемами», так і до цілеспрямованих дій агентів, які 

здійснюють фреймування останніх.  

Фрейм розміщує проблему так, щоб її легко було зрозуміти. Фрейм є 

формою організації знання, способом його структурування. Фрейм 

визначається як «концептуальна структура для декларативної, рідше – 

процедурної, презентації знань про типізовану ситуацію або типові властивості 

об’єкта» [7, c. 231]. Під «фреймом соціальної проблеми» в нашому випадку 

розуміємо спосіб організації уявлень, так зване семантичне поле соціальної 

проблеми. У такому розумінні фрейми підкоряються принципам організації, що 

«генерують» ті чи інші соціальні події. Фрейми є не лише структурами 

сприйняття, а мають і конативну проекцію, організовують розуміння соціальної 

реальності і її аспектів, а отже, регулюють поведінку. 

Фрейми, таким чином, визначають соціальні проблеми – позначаючи, що 

робить той чи інший агент, якими є його витрати і вигоди, які, як правило, 

вимірюються у термінах культурних цінностей; фрейм діагностує причини 

проблеми – визначає сили, які створюють проблему; виносить моральні 

судження – оцінює дії агентів та їхні впливи; пропонує рецепт – засоби 

вирішення проблеми та їх легітимізацію і пояснення ймовірних наслідків [84]. 

Фрейм «…належить до схеми інтерпретації, що спрощує і конденсує 
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«навколишній світ», вибірково позначаючи та кодуючи об’єкти, ситуації, події, 

переживання і послідовності дій в рамках свого теперішнього або минулого 

досвіду» [137]. Як зазначає І. Гофман, фрейми дозволяють особистості 

«розмістити, сприймати, ідентифікувати та позначити «події або обставини в 

рамках свого життєвого простору або / і світу назагал» [92, c. 21].  

У ґрунтовній роботі, присвяченій фреймінгу, Д. Сноу, Е. Рочфорд, 

С. Воден та Р. Бенфорд пояснюють, що «у наданні події або обставинам сенсу, 

фрейми працюють як організація досвіду і як керівництво до дії для індивіда 

або групи» [135]. Саме через це агенти у процесі соціальної проблематизації 

цілеспрямовано фреймують події та умови з метою мобілізації потенційних 

прихильників і виборців, для того, щоб отримати підтримку з одного боку та 

демобілізувати супротивників, з іншого боку [136, c. 198]. Мета такого 

фреймінгу – розмістити проблему в моральному універсумі [23]. 

Фреймування певних небажних обставин у морально-етичному контексті 

веде до присвоєння цим обставинам проблемного статусу через досягнення 

суспільного резонансу. Фрейми відображають конструкти «моральної 

компетентності», які існують на рівні здорового глузду: їхнє використання 

зазвичай передбачає, що аудиторія зобов’язана визнати представлені заяви-

вимоги. Завдання фрейма соціальної пробеми – спростити розуміння складних 

соціальних обставин і, посилаючись на моральну компетентність (а в жодному 

разі не на власні інтереси учасників), поширити певне бачення небажаних 

соціальних обставин та шляхів їхнього політико-управлінського регулювання.  

Все вищезазначене дозволяє назвати фрейми соціальних проблем 

важливими елементами дискурсу соціальної проблеми як комунікативної 

технології. При цьому слід розмежувати фрейми соціальної проблематизації 

(коли фрейм застосовується для інтерпретації соціальних обставин як 

соціальних проблем) і фрейми соціальної депроблематизації (коли йдеться про 

те, що за допомогою фрейма знижується стурбованість громадськості певними 

обставинами та уявення про небажаність останніх).  
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Фреймінг соціальних обставин є технологічним прийомом, операцією в 

межах комунікативної технології, що найчастіше застосовується в межах 

власне політичної комунікації. Фрейми призначені, як правило, для створення 

емоційного фону сприйняття проблеми і використовують для цього терміни та 

наративи, які апелюють до «моральної компетентності» аудиторії певного 

повідомлення. 

Дотичним до поняття фрейма та фреймування є поняття встановлення 

«порядку денного» (англ. – agenda setting). Це поняття описує «тематичне 

поле», над яким в конкретний момент часу працюють медіа, представляючи 

аудиторії ті чи інші схеми інтерпретації (фрейми). Як зауважує В. Іванов, існує 

різниця між методом «порядку денного» і методом фреймінгу, яка полягає в 

тому, що метод «порядку денного» «передбачає, що масмедіа висвітлюють одні 

та ігнорують інші події, тоді як фреймування має на меті висвітлення певної 

події з наголосом на одних її аспектах та ігноруванням інших» [24]. 

Повернемось до ідеї про те, що фрейм-аналіз має численні варіації [79; 

94; 104]. Зокрема, ці варіації розробляються в дослідженнях у сфері управління 

організаціями, дослідженнях громадських та соціальних рухів, дослідженнях 

медіа. Кожна з означених сфер, звичайно, фокусується на окремих аспектах 

теорії фреймів, досліджуючи свій предмет специфічними методами. 

Нобелівський лауреат Д. Канеман із своїм колегою А. Тверскі зазначали, що 

дослідження у сфері управління організаціями фокусуються на поведінкових 

наслідках різних фреймінгових стратегій [100]. Аналіз фреймів у 

медіадослідженнях фокусується на впливі журналістів та медіаорганізацій на 

сприйняття громадськістю соціальних проблем [98]. Як і у випадку з 

дослідженнями громадських та соціальних рухів, інформація збирається 

переважно через різні форми технік кількісного та якісного контент-аналізу. 

І. Гофман охарактеризував фрейми так: «визначення ситуації… керують 

подіями […], і нашою суб’єктивною прихильністю до них; фрейм… я відношу 

до базових елементів, які можемо ідентифікувати» [92]. Інакше кажучи, фрейми 

є когнітивними структурами, які керують сприйняттям та репрезентацією 
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реальності. Як правило, фрейми не створюються цілеспрямовано, вони 

несвідомо (спів)формуються учасниками комунікації. Фрейми – це певні 

структури взаємодії. Наприклад, люди, які впорядковано стоять біля дороги, 

можуть сформувати фрейм «автобусна черга на зупинці». Цей специфічний 

фрейм структурує уявлення в такий спосіб, що увага звертається на 

впорядковану послідовність людей, які стоять у лінію, і саме це є індикатором 

«автобусної черги». Цей індикатор, своєю чергою, зумовлює певну поведінку 

учасників ситуації. Фрейм спрямовує увагу на певні елементи соціальної 

реальності і водночас відволікає увагу від інших. 

Фрейми не тотожні реальним подіям в навколишньому середовищі. Якщо 

біля цієї групи людей зупиниться таксі, можливо (!), замість фрейма «автобусна 

черга» буде активізовано фрейм «черга, яка чекає на таксі». Т. Гітлін 

сформулював цю рису фреймів так: «Фрейми – це принципи селекції, 

акцентуації та презентації… це теоретичні припущення про те, що відбувається 

і що це означає» [91, c. 6]. 

Ускладнення починаються там, де робляться спроби ідентифікувати та 

полічити фрейми, скласти їхню типологію і, загалом, вичерпний список. Саме 

тому, що фрейми є теоретичними припущеннями за замовчуванням, а відкрито 

не декларуються, дуже важко емпірично ідентифікувати момент появи  

фрейма [110, c. 84].  

Ускладнення з емпіричним вимірюванням частково пояснюють зсув у 

концептуалізації фреймів у напрямі дослідження процесу селекції. У 

медіадослідженнях стало загальноприйнятним трактувати селекцію фреймів як 

більш-менш усвідомлений процес. Дефініція фреймів, що її дає Р. М. Ентман, 

підкреслює саме це: «фреймувати – означає обрати деякі аспекти реальності, 

сприяти тому, щоб вони стали більш видимими в комунікації… щоб 

поширювати специфічне визначення проблеми, інтерпретації її причин, її 

моральну оцінку, і / або рекомендації щодо її регулювання» [85, c. 52]. 

Уявлення про активний вибір фреймів є домінуючим у медіадослідженнях [79], 

подібно як і в дослідженнях соціальних рухів [136]. 
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Така інтерпретація фреймів сприяла тому, що деякі дослідники 

запропонували концептуалізувати фрейм через метафору «рамки картини» 

[142; 113]. З цієї перспективи журналісти та медіаорганізації різних переконань, 

редакційної політики, політичного впливу та ін. обирають визначені фрейми і 

перетворюють їх на «герметичні перегородки», щоб унеможливити для 

аудиторії медіаповідомлення повне соціальне усвідомлення об’єктивних  

умов [83]. 

Це не зовсім відповідає уявленню про фрейми, яке пропонує І. Гофман. 

Дослідник розуміє фрейми не як обмежувальні, а як уможливлюючі структури, 

які дають можливість сприйняття і комунікації з приводу соціальної або 

фізичної реальності. Фактично Гофман уникає метафори «рамка картини» для 

фреймів, наполягаючи на слові «framework» на декількох перших сторінках 

«Аналізу фреймів». Тим не менше, для всіх визначних теоретиків фрейм-

аналізу (І. Гофман, Т. Гітлін та ін.) фрейми є обов’язковим, необхідним 

компонентом будь-якою комунікації, каркасом комунікативної конструкції 

«історій, які мають викликати довіру». Водночас і розуміння фреймів як 

обмежувальних структур має право на існування, зокрема в концепції 

«формування порядку денного» засобами медіа, де фрейми трактуються як такі, 

що свідомо конструюються та поширюються.  

Звичайно, не всі фрейми є достатньо стійкими і мають потенціал 

поширення в широких соціальних масштабах. Існують певні механізми, які 

надають життєздатності фреймам. Зокрема це наративна точність та 

емпірична ймовірність. Крім фреймів, які відповідають хоча б одному з двох 

(або обидвом) критеріям, також існують фрейми, які доволі часто 

зустрічаються. Однією з найбільш життєво важливих рис фреймів є наративна 

точність, тобто відповідність фрейма життєвому досвіду тих, кому він 

адресується [90, c. 5; 113, c. 99]. Наприклад, мешканці великих міст, які кожен 

день зіштовхуються з таким явищем як смог, дуже швидко зрозуміють тезу про 

те, що індустріальний розвиток загрожує «природному» балансу екосистеми. 

Натомість, невидимі ризики, як-от радіоактивність, потребують більш 
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ускладненого фреймування, оскільки загроза радіації не є частиною 

усвідомленого життєвого досвіду пересічного мешканця міста. 

Навіть якщо людина не може прямо співвіднести свій досвід із 

запропонованим фреймом, його емпірична ймовірність (достовірність), тобто 

уявлення про відповідність між фреймом та подіями реального світу, відіграє 

велику роль у процесі засвоєння аудиторією того чи іншого фрейма. Звичайно, 

цю ймовірність (достовірність) не слід інтерпретувати як «об’єктивну» 

емпіричну адекватність. Радше вона позначає простоту, з якою аудиторія 

(громадськість) співставляє і знаходить відповідності між фреймом і тим, що 

вони вважають своїм досвідом. Незважаючи на абстрактність ризиків, 

пов’язаних із «мирним атомом», зокрема, трагедія Чорнобиля зробила цей 

фрейм ризику більш достовірним і прийнятним для громадськості, незважаючи 

на те, що досить незначна частка насеення потрапила під прямий і суттєвий 

вплив цієї катастрофи. Деякі радикальні конструкціоністи критикували цю 

концепцію як таку, що відроджує позитивізм у теорії фрейма. Постулати 

радикального конструкціонізму заперечують можливість верифікації реальності 

[95]. На наш погляд, міркування щодо потенціалу поширення фрейма як 

функції відповідності фрейма та життєвого досвіду аудиторії є змістовним 

методологічним доповненням до перспективи конструкціонізму.  

Окрім цих двох механізмів, існують численні фрейми, існування яких 

неможливо пояснити ані наративною точністю, ані емпіричною достовірністю. 

Ці фрейми можна систематизувати за допомогою таксономії, яка з’явилася у 

теорії фреймів. Ця таксономія розрізняє «структурні схеми» [69, c. 413] або 

«генеруючі фрейми» [82, c. 22] і фрейми, які більше фокусуються на «змісті». 

Дослідження журналістської практики засвідчили важливість певних 

рутинізуючих елементів професії. Це, зокрема, так звані «генеруючі фрейми» 

або «структурні теми». У сучасному медіадискурсі домінують три генеруючі 

фрейми: «конфлікт», «фрейм особистої зацікавленості (інтерес людини)» і 

«фрейм економічних наслідків» [117]. Перший описує конфлікт між 

індивідами, групами або інститутами; фрейм особистої зацікавленості 
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підкреслює історії життя окремих людей та емоційність; фрейм економічних 

наслідків формулює теми в термінах переваг або витрат, які будуть мати 

індивіди, групи, інститути, регіони або країни [133, c. 95]. Паралельно з цією 

типологією, часто диференціюють епізодичні та тематично-орієнтовані фрейми 

[98]. Тематично орієнтовані фрейми вкладають питання у ширший контекст і 

фокусуються на проблемах та політичних курсах. Натомість епізодичні 

фрейми, які частіше з’являються у новинному дискурсі, фокусуються на 

персонах, висмикуючи проблеми з ширшого контексту.  

Фрейми завжди конструюються на підставі вже існуючих культурних 

кодів [90; 113]. Важливим для розуміння обігу фреймів у суспільній свідомості 

і практиках є поняття вирівнювання фрейма (англ. – frame alignment). У своїй 

статті Сноу з колегами виокремлюють чотири процеси, через які фрейми 

вирівнюються: посилення фрейма, розширення фрейма, трансформація фрейма 

і поєднання фрейма (наведення мостів) [135]. 

Посилення фреймів. Базовим процесом у вирівнюванні фреймів є процес 

посилення. Посилення фрейма просто позначає «наповнення силою фрейма, 

який торкається визначеної проблеми або сукупності подій» [135, c. 464]. 

Посилення фрейма, зазвичай, відбувається засобами апеляції до морально-

етичної аргументації, емоційності та механізму емпатії. Оскільки посилення 

фрейма застосовують до вже існуючих фреймів, його використовують для 

підтримки фрейма, а не для конструювання нових фреймів.  

Розширення фреймів. Розширення фреймів додає до фрейма визначені 

теми або виміри, які до цього моменту не мали до фрейма жодного стосунку. 

Основна мета розширення фреймів – зробити фрейм привабливішим для 

потенційних прихильників з іншими пріоритетами. Наприклад, група, яка 

початково займається проблемами довкілля, може засвоювати фрейм 

негативного ставлення до поширення ядерної енергетики. За розширення 

фрейма, як правило, доводиться «платити», оскільки він може послабити 

потенціал фрейма через розмивання його змісту [136].  
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Поєднання фреймів. Так само як розширення фрейма, поєднання 

фреймів стосується «одного або більше ідеологічно конгруентних, але 

структурно необ’єднаних фреймів» [135, c. 467]. Типовим прикладом 

поєднання фреймів є об’єднання тематично слабо пов’язаних екологічного, 

жіночого та ексцентричного рухів у відносно єдиний напрям «Нових 

соціальних рухів». 

Трансформація фреймів. Це поняття описує процес, в якому сукупність 

уявлень, прийнятих як початковий фрейм, трансформується у щось зовсім інше 

[92, c. 44]. Для трансформації фреймів «нові цінності мають бути вирощені та 

виплекані, старі значення … залишаються, а помилкові фрейми підлягають 

рефреймінгу» [143, c. 188]. 

На відміну від попередньо описаних механізмів, які фокусуються на 

культурній динаміці, пояснюючи зміни і поширення фреймів та інших 

культурних феноменів, останній із дотичних концептів – валентність фрейма – 

фокусується на поведінкових проекціях фреймів. Тоді як вирівнювання 

фреймів, здебільшого, досліджується тими, хто займається соціальними 

рухами, мастерфрейми та відповідні концепції переважно використовують у 

медіадослідженнях, валентність фрейма вивчається у дослідженнях управління 

(менеджменту). 

Валентність фрейма передбачає, що позитивне або негативне 

формулювання феномена викличе поведінкові ефекти. Типовий приклад 

валентності фрейма – опис поведінкового вибору в термінах ризику або вигоди 

[100]. Типовий приклад – назва комерційних продуктів із наголосом на 

позитивних властивостях. Наприклад, згадка про відсутність холестерину в 

продукції рослинного походження водночас є і парадоксальною (холестерин 

присутній лише в продукції тваринного походження), і правдивою (така 

інформація про продукт справді відповідає дійсності), і комерційно вигідною та 

має поведінкові проекції (така інформація стимулює попит).  

Розглянуті методологічні позиції мало представлені в роботах 

українських соціологів. Нечисленними винятками є роботи Л. Климанської, 
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Л. Юзви, Л. та С. Засєкіних. Водночас, на нашу думку, конструкціонізм є 

настільки «органічною» методологією для дослідження сучасних 

високодинамічних суспільств і соціальних явищ, що, зі свідомого вибору 

дослідника чи ні, його позиції неминуче проникають у соціологічний дискурс. 

Як зазначає українська дослідниця А. Петренко-Лисак: «Соціальні процеси … з 

необхідністю протікають в проінтерпретованому та відрефлектованому 

людиною інформаційно-комунікативному просторі, де комунікація є 

необхідною і всезагальною умовою формування та розвитку соціальності,  

адже через неї люди як фізично, так і духовно творять одне одного, тим самим 

формуючи та відтворюючи якісну своєрідність свого життя як  

соціального» [36, c. 7].  

 

3.2. Досвід емпіричних досліджень конструювання проблеми бідності 

в медіа 

Емпіричні дослідження медіадискурсу бідності, здійснені з теоретико-

методологічних позицій конструкціонізму та з використанням понять  

(і методів) дискурс-аналізу та фрейм-аналізу, є численними. Зрозуміло, що 

більшість таких досліджень виконали зарубіжні автори на «західному» 

емпіричному матеріалі – і тому, що вказані методології та дослідницькі 

інструменти виникли за рубежем, і тому, що вивчення медіадискурсів 

відзначається певною міждисциплінарністю на стику з лінгвістикою, 

журналістикою, менеджментом організацій. Масштаб таких досліджень 

різниться досить істотно: від окремих кейсів (як-от дослідження відповідного 

дискурсу міської вуличної газети міста Сієтл, США) до більш 

репрезентативних досліджень, які аналізують дискурси масових 

загальнонаціональних медіа у довготерміновому періоді [46; 63]. Нижче 

представлено огляд низки таких досліджень із окресленням їхніх методичних 

аспектів.  

Загалом початки соціологічних емпіричних досліджень медіадискурсу із 

конструкціоністських позицій датуються 1960-ми рр. Значний вплив на 
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популяризацію цієї перспективи в емпіричних дослідженнях справив  

Н. Чомскі, який розкрив істотні деформації медіадискурсу американських ЗМІ 

щодо міжнародних подій та конфліктів, зокрема в тому, що стосується жертв 

конфліктів за участю США. У співавторстві із Е. Германом Н. Чомскі у праці 

«Продукуючи згоду» на підставі численних прикладів контент-аналізу 

загальнонаціональних американських медіавидань стверджують, що в умовах 

вільного ринку преса слугує інтересам їхніх власників, а не громадськості. 

Існує низка фільтрів, через які проходить інформація перед тим, як потрапити 

до аудиторії. Те, що ми називаємо медіатекстами, є, насправді, продуктом не 

журналістики, а згоди між елітами [72]. 

З методологічної точки зору істотно більше значення як у теоретичному 

сенсі, так і в сенсі практичних рекомендацій мають відносно репрезентативні 

дослідження, які не характеризують медіадискурс окремих видань, а можуть 

бути поширені на значно масштабні «генеральні сукупності» (наприклад, на 

інформаційний простір країни загалом). Значення таких досліджень 

розкривають Р. Клавсон та Р. Трайс [79, c. 61]. На думку дослідників, 

медіадискурс пов’язаний і з масовими уявленнями про бідність, і з програмами 

та діями політичної еліти. Політичні лідери формують свої програми 

відповідно до уявлень про те, що турбує маси населення і яка саме «тема» може 

мати мобілізуючий ефект у сенсі електоральної підтримки. Отримавши владні 

повноваження, політики тією чи іншою мірою реалізують власні програми, 

складені з огляду на уявлення про масові настрої і турботи. Побоювання не 

отримати електоральну підтримку спрямовує політичні еліти приймати і 

реалізувати «спрощені», популістичні програми. Стосовно проблеми бідності 

така недосконалість демократичного політичного процесу призводить до того, 

що викривлення медіадискурсу щодо цієї проблеми проектується у неадекватну 

державну політику її регулювання [79, c. 61]. 

Водночас, певне значення мають і «точкові» дослідження медіадискурсу, 

дослідження окремих «кейсів». Такі дослідження мають цінність у сенсі 

можливості апробації методик та уточнення гіпотез, досягнення насиченого 
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(англ. – saturated) опису окремих фреймів, що присутні у медіадискурсі. Одним 

із таких досліджень є праця Н. Фінгольт «Аналіз висвітлення тем у медіа» [87]. 

Вказана праця присвячена окремому кейсу – дискурсу щодо бідності, 

представленому у вуличній газеті міста Сієтл (США). Вказане медіа 

малотиражне, розповсюджуване вуличними поширювачами (у цьому сенсі 

може бути співставлене із виданням «Просто неба», фінансованим організацією 

«Оселя», яке розповсюджують, переважно, безпритульні особи, які знайшли 

прихисток у закладах організації «Оселя») [35]. Повною мірою про 

високоспеціалізовану та високопрофесійну медіадіяльність у цьому випадку 

мова не йде, але видання, без сумніву, має власну редакційну політику, яка 

визначається громадською організацією, що його видає. Концентрація на 

проблемі бідності і безпритульності у випадку цього медіа є надзвичайно 

важливою. Фактично це основна тема більшості матеріалів. Поряд із цим, 

маркетинговий вимір розповсюдження цього медіа передбачає, що бідні та 

безпритульні, через розповсюдження медіа, зможуть відмовитися від 

традиційних дисфункційних та асоціальних занять. Сама активність 

розповсюджувача цього медіа дає змогу подолати марґіналізацію, виступити 

носієм іншої, незвичної соціальної ролі. Щодо змісту медіадискурсу цього ЗМІ, 

то в межах вказаного дослідження автор фокусується на двох типах фреймів: 

діагностичному (який має справу із ідентифікацією проблеми) та 

прогностичному (спрямований на вирішення проблеми). Також у межах кейсу 

приділяється увага співвідношенню інформації, яка спрямована на вирішення 

певних проблемних аспектів «solution-oriented», та інформацією, спрямованою 

на мобілізацію колективної дії «mobilizing information». Для вирішення 

вказаних завдань був обраний метод контент-аналізу публікацій видання. 

Емпіричний матеріал склали 20 публікацій із терміном «безпритульність» у 

заголовку. Згідно з автором дослідження, 65 % статей містили діагностичне і 

прогностичне фреймування. У решті 35 % такого змісту не було. Також понад 

65 % статей містили конкретну інформацію щодо заходів і заклик до участі у 

них, тобто здійснювали мобілізаційний вплив. Автор загострює увагу на тому, 
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що в жодній із публікацій безпритульні не виступали співавторами, з’являлися 

у текстах публкацій у знеосібленому, безіменному вигляді. Відповідно, автор 

робить висновок про те, що вказане медіа певною мірою дистанціюється від 

соціальної групи, чиї інтереси мало б представляти, згідно із самою концепцією 

видання.  

Зазначимо, що емпіричні дослідження медіадискурсу із перспективи 

конструкціонізму отримали «новий подих» у зв’язку із виникненням та 

поширенням сучасних телекомунікаційних технологій, а також у зв’язку із 

створенням електронних версій провідних ЗМІ, оцифруванням архівів 

медіатекстів. Завдяки названим технологічним інноваціям дослідник отримав 

можливість швидкого та маловитратного опрацювання великих обсягів 

медіатекстів. І, зрештою, значна частина сучасних емпіричних досліджень 

медіадискурсу побудовані на використанні онлайн-версій друкованих видань. 

Однією із праць, які стали дороговказом для багатьох дослідників 

конструювання соціальних проблем у медіа, є праця Ф. Р. Баумгартнера, в якій 

автори фокусуються на фреймуванні смертної кари. Автори закодували тисячі 

статей із газети «The New York Times», які тією чи іншою мірою торкалися 

проблеми смертної кари, і, комбінуючи кількісний та інтерпретативний 

контент-аналіз, виявили 65 різних фреймів у семи вимірах. Зокрема, дослідники 

зазначають: «Процес, відомий як «фреймування», сфокусувався, зокрема, на 

явищі судових помилок та несправедливих смертних вироків, поширюючи таку 

інтерпретацію цього явища у колах правників, ЗМІ та серед громадян, що 

станом на сьогодні смертну кару [як форму покарання] дискредитовано…» [68, 

c. 49–50]. Поміж іншого, внесок цих авторів у сучасне емпіричне дослідження 

медіадискурсу у конструкціоністському ключі полягає в тому, що на основі 

широкого емпіричного матеріалу було доведено – існує відносна 

односпрямованість динаміки та відносна однорідність медіадискурсу.  

Подібним за методологією та застосованими методами є дослідження  

М. Роуза «Фреймування бідних: увага медіа та щедрість соціальної політики 

США» [120]. Як і у згаданому дослідженні, автор обрав емпіричним матеріалом 
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газетні публікації із «The New York Times», і ось чому: те, що вказаний засіб 

масової інформації має найповніший архів публікацій, починаючи з 1851 року, і 

те, що вказане медіа є одним із найбільш високотиражних щоденних видань 

США. Фільтром у процесі селекції емпіричного матеріалу є вживання у 

публікаціях термінів, які маркують тему бідності у її різних вимірах («низький 

прибуток», «злиденність», «брак засобів до існування» та ін.). Селекція 

релевантних публікацій здійснювалася за період з 1960 по 2007 роки з огляду 

на те, що, на думку автора, більш давнє «коріння» медіафреймування теми 

бідності могло б надто відвести дослідника від сучасного дискурсу щодо цього 

явища. Вартим уваги методичним аспектом дослідження є те, що з усього 

обсягу релевантних до бідності публікацій автор вилучив усі, що стосувалися 

«холодної війни» (і загалом бідності у країнах соцтабору), оскільки такі 

матеріали, на думку дослідника, мають пропагандистський характер, вплетені в 

ідеологічно-політичне протистояння США в СРСР. Таким чином автор загалом 

відібрав 560 текстів, у яких виявив низку фреймів та субфреймів. Найбільш 

загальними фреймами інтерпретації бідності виявилися фрейми «соціальної 

дезорганізації», «андеркласу», «шахрайства», «ледачості», «дисфункцій», 

«фізичних бар’єрів». Кожен з названих фреймів складався з низки субфреймів. 

Зокрема, фрейм бідності як приналежності до андеркласу деталізувався через 

уявлення про це явище як пов’язане із безпритульністю чи проживанням у 

міських «нетрях» (проблемних частинах міста, «гетто»). Фрейми «ледачості» та 

«дисфункцій» наголошують на таких явищах, як неповні сім’ї та залежність від 

соціальної допомоги (англ. welfare dependency). Як наголошує автор, перелік 

фреймів не є вичерпним. Зокрема з огляду на те, що частина медіатекстів 

стосується проблематики державного управління, бюджету, макроекономіки й 

інших питань, які лежать у площині політичній та адміністративній, а тому 

виходять за межі предмета дослідження. Виявлення частки того чи іншого 

фрейма інтерпретації проблеми бідності в часовій перспективі дає можливість 

зафіксувати загальну динаміку медіаінтерпретацій цього явища, а також 

співставити цю динаміку із змінами соціальної політики та політичного і 
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публічного дискурсу у відповідний період часу. Загалом автор виявив, що 

динаміка інтенсивності медіадискурсу щодо бідності має хвилеподібний 

характер і спадну спрямованість. 

Так, у 1960-х рр. у щоденній газеті «The New York Times» з’являлося, в 

середньому, 1,5 публікацій щодо проблеми бідності щоденно. У піковий період 

(1967 р.) щоденно близько трьох статей цього видання були присвячені 

проблемі бідності. Натомість, у 2007 році у медіадискурсі газети «The New 

York Times» бідність займала настільки незначне місце, як ніколи раніше за 

період спостереження. 

 

 

Рис. 3.1. Динаміка інтенсивності медіадискурсу щодо бідності в 

публікаціях «The New York Times» у період 1960–2006 рр. Джерело: Rose, 2011  

 

Задля з’ясування, наскільки таке спостереження відображає зміни 

дискурсу щодо бідності загалом, автор провів аналіз змісту монографій, 

опулікованих за той самий період, у яких вживається термін «бідність в 

Америці». З’ясувалося, що хвилеподібність та спадна інтенсивність звернення 

до проблеми бідності присутня не лише в медіадискурсі, а й у дискурсі 
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академічних публікацій. Автор фіксує взаємозв’язок інтенсивності дискурсу 

щодо бідності з економічною динамікою країни, а також взаємозв’язок між 

фреймом соціальної дезорганізації та громадськими заворушеннями у міських 

гетто в 1970-их роках. Як зазначає М. Роуз, три з п’яти проаналізованих у 

дослідженні фрейми інтерпретації проблеми бідності (соціальна дезорганізація, 

андерклас та бар’єри) пов’язані із розширенням програм соціальної підтримки 

бідних та збільшенням державних витрат на регулювання цієї проблеми. 

Натомість, такі фрейми, як фрейм бідності як наслідку лінощів та фрейм 

взаємозв’язку бідності і шахрайства, пов’язані (і використовуються для 

легітимізації скорочення державних видатків на регулювання проблеми 

бідності).  

Надалі автор здійснює процедуру антиопераціоналізації (тобто укрупнює 

одиниці аналізу) і об’єднує першу групу фреймів у метафрейм «державної 

щедрості у регулюванні проблеми бідності» і метафрейм «державної скупості у 

регулювання проблеми бідності». Впродовж часу, охопленого дослідженням, 

відбулося зміщення від метафрейма державної щедрості до метафрейма 

державної скупості у регулюванні проблеми бідності. Автор зазначає, що, 

починаючи з кінця 1960-х років, у медіадискурсі і релевантних публічних 

дебатах присутня тема зловживання державними програмами підтримки 

бідних. У цьому сенсі одним із найбільш поширених полемічних прийомів є 

звернення до такого своєрідного «соціотипу», як «welfare queen» (англ. – 

королева соціальних допомог). Йдеться про крайню форму зловживання і 

шахрайство в оформленні державних допомог з безробіття, багатодітності та 

субсидій. Авторство вислову приписують колишньому президенту США 

Р. Рейгану. Останній вживав цей термін у своїй передвиборчій промові 1976 р., 

розповідаючи про особу, яка веде королівський спосіб життя, незаконно 

отримуючи соціальну допомогу від держави. Ця реальна, за твердженням 

Р. Рейгана, особа «мала 80 імен, 30 адрес, 12 карток соціальної безпеки та 

отримувала довічну ветеранську пенсію за чотирьох своїх померлих чоловіків, 

яких насправді ніколи не існувало». Журналістське розслідування виявило, що 
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особи, яка відповідає вказаному опису, не існувало, відтак мова йшла про 

збірний образ недобросовісного користувача державними послугами 

соціального захисту.  

Із часом, зазначає автор, у межах домінуючого сьогодні метафрейма 

державної скупості більшою мірою наголошується не на індивідуальних 

зловживаннях, а на загальній неефективності державних соціальних видатків і 

на формуванні явища узалежнення від державних соціальних виплат. Це 

узалежнення вплітається у загальну складну життєву ситуацію цілих сімей, 

домогосподарств і навіть локальних та етнічних спільнот. У результаті 

формується замкнуте коло, в якому об’єктивні елементи складного соціально-

економічного становища поєднуються із культурно визначеними. Йдеться про 

явище культури бідності, яке полягає у стійкому поєднанні соціокультурних 

уявлень та практик, які передаються у спадок та ускладнюють успішну трудову 

діяльність, формування та реалізацію кар’єрних домагань, правосвідому 

поведінку врешті-решт. У такий спосіб фрейм дисфункційності сьогодні 

використовується у межах метафрейма «державної скупості». 

Змістовними є висновки, зроблені Л. М. Крізай на підставі аналізу 

ширшого медіадискурсу, який характеризує не окреме медіа з його 

редакційною політикою (яка може не характеризувати дискурс соціальної 

проблеми бідності загалом), а значно масштабнішу інформаційно-символічну 

систему, сконструйовану американськими медіа щодо явища бідності у 

внутрішньосуспільному та міжнародному вимірах [107]. У методичному сенсі 

дослідник використав поєднання кількісного та якісного контент-аналізу, 

аналізуючи такі категорії, як ілюстрації, підписи до них, зміст публікацій. 

Автор наголошує на тому, що відповідний дискурс має характеристики, які 

викривлюють реальність відповідно до уявлення політичних суб’єктів про 

доцільність тих чи інших репрезентацій, чинять дегуманізуючий вплив, 

диспропорційно наголошують на проблемній ситуацій меншин та тяжіють до 

надмірної акцентації на урядових та організаційних інтерпретаціях цього 

явища. Автор наголошує на тісному взаємозв’язку між двома основними 
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фреймами в інтерпретації бідності: діагностичному й управлінському. 

Медіадискурс за визначенням тяжіє до спрощення складних тем, маючи на меті 

збереження та примноження аудиторії, медіа неминуче потрапляють у пастку 

спрощення і схематизації: висвітлюють складні явища як прості і 

представляють прості вирішення.  

Л. М. Крізай наголошує, що однією з деформацій медіадискурсу щодо 

бідності є надмірний наголос на ситуації етнічних і расових меншин. Окремим 

кейсом у цьому сенсі є афроамериканці. Судячи з медіадискурсу, можна 

зробити висновок про те, що це явище найбільш характерне саме для 

афроамериканців, зазначає автор. Водночас, як показують статистичні та 

демографічні дослідження, афроамериканці становлять лише близько третини 

бідних у США. Таке викривлення медіадискурсу посилює масові негативні 

стереотипи щодо афроамериканців та посилює негативне ставлення білих 

американців до збільшення державних видатків на регулювання проблеми 

бідності.  

Наступним викривленням медіадискурсу щодо бідності є хибне 

представлення місця проживання бідних людей. Л. М. Крізай наголошує: 

близько 77 % бідних мешкають у містах, натомість у медіарепрезентаціях аж у 

96 % медіатекстів бідні представлені як мешканці міста. Таким чином, 

стимулюється своєрідна моральна паніка, яка пов’язує міське середовище з 

вищими показниками бідності і супутніми негативними явищами. Однією із 

змістовних і досить несподіваних знахідок автора є те, що у медіадискурсі бідні 

представлені переважно (у 70 % медіатекстів) як ті, що не працюють («і тому 

ліниві»), а насправді ж – понад 50 % бідних в американському суспільстві 

мають повну чи часткову зайнятість. Такі інтерепретації легітимізують, кажучи 

термінами М. Роуза, метафрейм державної скупості.  

Змінні – локація, вік (діти, дорослі та люди похилого віку), раса, стать, 

наявність вирішення, мобілізація, згадки про клас, про державний бюджет. 

Через аналіз іменників та прикметників, які передають емоційне, позитивне чи 

негативне ставлення, кодувалися підписи до ілюстрацій. Зміст статей кодувався 
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як такий, що стосується бідності в межах суспільства чи за рубежем. Наявність 

діагностичного та управлінського фрейма. Автор з’ясував, що з усього 

величезного корпусу проаналізованих праць лише 0,002 % детально 

фокусувалися на бідності як на основній темі. Із цієї мізерної частки 

медіадискурсу загалом три чверті стосувалися бідності за рубежем. 73 % 

медіатекстів стосувалися бідності за рубежем, а 27 % стосувалися бідності у 

межах США. Такі дані свідчать про марґінальність теми бідності у 

медіадискурсі США.  

Водночас, майже всі відповідні медіатексти, присвячені бідності, 

супроводжувалися ілюстраціями, що, як відомо із досліджень медіа загалом, є 

засобом посилення специфічних емоційних реакцій. Серед цих ілюстрацій 

переважали зображення міського середовища (36 %). Меншу частку становили 

ілюстрації із зображенням сільського середовища (26 %). 22 % ілюстрацій 

містили зображення, зроблені всередині приміщень з ознаками відносного 

доробуту. 4 % ілюстрацій містили зображення, зроблені всередині приміщень з 

виразно бідним облаштуванням. Із такого розподілу випливає висновок, що 

медіадискурс представляє бідність як явище, поширене переважно в міському 

середовищі. Водночас у дискурсі присутнє дистанціювання від носіїв бідності, 

уникнення візуальної фіксації непривабливих умов щоденного життя бідних 

людей.  

Як зазначає Л. М. Крізай, існують викривлення медіадискурсу і в тому, 

що стосується візуальних зображень бідних людей різного віку. Так, було 

виявлено, що в ілюстраціях до відповідних статей надпредставленою є група 

дорослих та недопредставленою є група осіб похилого віку. В інших 

дослідженнях було з’ясовано, що існує надпредставленість у медіадискурсі 

явища дитячої бідності [77, c. 59].  

Лише у 27 % медіатекстів Л. М. Крізай зафіксував управлінський фрейм, 

спрямований на вирішення чи пом’якшення проблеми бідності. Цікаво, що 

38 % медіатекстів, спрямованих на проблему бідності у внутрішньосуспільному 

вимірі, стосувалися макроекономічного виміру, питань державного бюджету і 
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соціальної політики. Решту становили тексти, сфокусовані на мікрорівні, тобто 

на конкретних людях, які страждають від цієї проблеми. Водночас, коли 

йдеться про медіатексти, присвячені бідності за рубежем – лише 7 % текстів 

стосувалися макрорівня. Отож, коли йдеться про внутрішньосуспільний рівень 

– медіадискурс дистанціює читачів від «людського», буденного виміру явища, а 

натомість представляє бідність як справу статистики, управління і політики. 

Коли ж йдеться про бідність за рубежем – бідність більшою мірою 

репрезентується як явище, від якого страждають реальні люди. Відповідно, в 

першому випадку емпатійна складова медіаповідомлення послаблюється, а в 

другому посилюється. Л. М. Крізай для опису цього викривлення 

медіадискурсу вживає вислів «дегуманізація обличчя внутрішньосуспільної 

бідності». 

Ще більше викривлення медіадискурсу бачимо в тому, що стосується 

виміру раси. У жодному (!) медіатексті не наголошено і не окреслено 

спеціально приналежність бідних людей до білої раси ні у 

внутрішньосуспільному вимірі, ні за рубежем. З числа медіатекстів, 

присвячених бідності у межах суспільства, у 75 % текстів окремо означувалося, 

що бідні, про яких йдеться, є афроамериканцями. У 25 % медіатекстів 

спеціально означувалося, що бідні належать до міжрасових сімей. Водночас 

серед текстів, присвячених бідності за рубежем, 64 % медіатекстів 

фокусувалися на індивідах азійської раси як таких, що страждають від бідності, 

і лише 29 % медіатекстів були присвячені бідності населення африканських 

країн. Решту (по 4 %) медіатекстів було присвячено особам 

латиноамериканської раси та особам, які належать до міжрасових сімей. 

Викривлення медіадискурсу в даному випадку полягає в тому, що, згідно із 

попередніми демографічними та статистичними дослідженнями, 

афроамериканці становлять лише близько третини американських бідних, 

натомість у медіа-, публічному та політичному дискурсі явище бідності 

афроамериканців надмірно акцентується, зазначає автор. Відтак автор 

полемічно загострює висновки та говорить не просто про «хибне фреймування» 
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(англ. – misframing), а про «елітаристське фреймування» бідності в 

американських медіа.  

К. Сей-Хіл, Дж. Карвальйо та А. Дж. Девіс у статті «Розмови про 

бідність: новинне фреймування відповідальності та шляхів вирішення 

проблеми бідності» виводять низку змістовних методологічних позицій та 

роблять емпіричні знахідки, що стосуються двох типів медіафреймів щодо 

бідності – діагностичного та управлінського (загалом, кажучи дещо 

публіцистично, ці фрейми відповідають двом «вічним питанням»: «хто винен?» 

і «що робити?») [132]. Насамперед автори зазначають, що не слід апріорі 

сприймати медіафрейми як цілісні й однорідні. Існує низка різнорівневих 

чинників, які визначають зміст медіафреймів, зокрема: «[З]агальна політична 

орієнтація новинних організацій … впливає на процес створення фрейма (англ. 

– framebuilding process). Консерватизм, наприклад, наголошує на 

індивідуальній свободі та відповідальності та виправдовує обмеження регуляції 

з боку уряду. Консервативні видання, відповідно, будуть схильні визначати 

бідність як справу окремих індивідів. З іншого боку, ліберальні видання будуть 

закликати до більшого втручання уряду та відстоюватимуть бачення бідності як 

соцієтальної проблеми». Відповідно, в ході емпіричного дослідження 

медіадискурсу бідності слід з’ясувати ступінь його однорідності (чи 

поляризованості), і в цьому сенсі вживається поняття «вирівнювання фрейма» 

(англ. – frame alignment).  

У названому дослідженні охоплено медіатексти, опубліковані у низці 

американських місцевих видань чотирьох штатів за період з 1993 по 2007 роки. 

Створивши вибірку в такий спосіб, дослідники мали на меті, власне, з’ясувати 

ступінь однорідності медіадискурсу щодо бідності. Загальний корпус 

проаналізованих емпіричних даних склав 395 медіатекстів. Мовні та смислові 

одиниці, що вказували на фрейм відповідальності, розмежовувалися на ті, що 

стосуються індивідуального та соцієтального рівня. До індивідуального рівня 

були віднесені такі мовні одиниці, які вказували на індивідуальну поведінку, 

життєві стилі та ін. Це такі одиниці: «поганий життєвий вибір», «розпад сім’ї», 
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«брак освіти», «еміграція». До соцієтального рівня були віднесені такі мовні та 

смислові одиниці медіатекстів, які вказували на соціальні, економічні та 

політичні чинники, які визначають явище бідності. Це такі одиниці: «поганий 

стан економіки», «малі заробітні плати», «неефективне урядування»,  

«расизм» та ін.  

Подібно були категоризовані мовні та смислові одиниці, які вказували на 

можливі шляхи регулювання проблеми бідності. Шляхи регулювання проблеми 

бідності, які стосувалися індивідуального рівня, представлені такими 

смисловими та мовними одиницями, як «отримання кращої освіти» та «кращий 

життєвий вибір». На соцієтальному рівні такими одиницями, згідно з 

методикою, запропонованою авторами дослідження, є «краща економічна 

політика», «вищі мінімальні зарплати», «зміни урядової політики», «посилення 

підтримки освіти», «благодійність», «податкова реформа». Надалі 

підраховувалася частота згадок відповідних одиниць. Було виявлено 

хвилеподібний характер динаміки медіадискурсу щодо бідності. Певною 

авторською новизною є те, що динаміка медіадискурсу порівнювалася із 

фактичними статистичними показниками бідності, і було виявлено їхню 

«несинхронність» (що підтверджує тезу про те, що медіадискурс може бути не 

стільки прямим відображенням дійсності, скільки комунікативним 

інструментом). Гіпотези дослідження полягали у тому, що окремі фрейми 

«вини» та «вирішення» у медіадискурсі бідності переважають інші. Так, 

зокрема, припускалося і знайшло підтвердження те, що в медіадискурсі 

переважають звернення до «причин виникнення» і «шляхів вирішення» 

проблеми бідності індивідуального рівня. Найчастішим виявилося 

використання таких одиниць аналізу: «розпад сім’ї» (поява у 11,9 % 

медіатекстів), «брак освіти» (6,5 %), «обставини, пов’язані зі здоров’ям» 

(4,9 %), «поганий життєвий вибір» та «еміграція» (обидва зустрічалися в 3,2 % 

медіатекстів). Соцієтальні причини поширення бідності були присутні у 

медіадискурсі в такому розподілі: «поганий стан економіки» (50,9%), «малі 
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заробітні плати (45, 8,9 %), «неефективне урядування» (44, 8,7 %), «брак 

освіти» (2,8 %) та «расизм» (1,8 %). 

Щодо шляхів врегулювання проблеми бідності, то тут розподіл одиниць 

медіадискурсу індивідуального рівня був таким: «отримання кращої освіти» 

(8,1 %), «кращий життєвий вибір» (4 %). Щодо одиниць медіадискурсу на 

соцієтальному рівні, то тут дослідники виявили такий розподіл: «посилення 

підтримки освіти» (18,6 %), «краща економічна політика» (14,4 %), 

«благодійність» (11,5 %), «зміни урядової політики» (8,5 %). «Підвищення 

мінімальної зарплати» та «податкова реформа» згадувалися рідше (5 % і 4,4 % 

відповідно). Таким чином, автори виявили, що соцієтальні атрибуції бідності 

зустрічаються у медіадискурсі частіше, аніж індивідуальні атрибуції цієї 

проблеми. Така знахідка, на перший погляд, не відповідає методологічниим та 

теоретичним засадам аналізу медіадискурсів із притаманною останньому 

схильністю до критики деформуючого впливу політичних еліт. Водночас, такі 

результати цілком співставні із виявленою Л. М. Крізай «дегуманізацією 

обличчя бідності», коли йдеться про розгляд бідності у межах країни.  

Підведемо підсумки підрозділу. По-перше, найбільш значним є доробок 

емпіричних досліджень медіадискурсу щодо бідності із конструкціоністських 

позицій авторства американських дослідників. Піонером у цьому сенсі є 

Н. Чомскі, який наприкінці 1960-х років започаткував міждисциплінарний 

соціологічний та лінгвістичний аналіз медіадискурсу.  

По-друге, від самого початку формування аналізованого напряму 

емпіричних досліджень для нього була характерна критична спрямованість та 

наголос на викривленнях медіадискурсу. Знахідки відповідного корпусу праць 

є достатньо несуперечливими і наголошують на зсуві державної політики низки 

країн світу у бік «державної скупості», чи, кажучи термінами Е. Бенфілда, 

«правого реалізму». Медіадискурс провідних масових медіа легітимізує такий 

зсув.  

По-третє, одним із центральних питань, які постають перед дослідником 

у ході емпіричного дослідження медіаконструювання проблеми бідності, є 
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проблема «вибірки», чи, інакше кажучи, проблема визначення кола охоплених 

медіатекстів. Зрозуміло, що в цьому сенсі доречним є співставлення із 

процедурою вибірки у соціологічних дослідженнях загалом. Як відомо, у 

кількісній і в якісній соціологічній традиції поняття вибірки розуміють по-

різному: у межах кількісної традиції вибірка має мету адекватного відтворення 

структури генеральної сукупності за значимими для конкретного 

соціологічного дослідження характеристиками. Точність відтворення структури 

генеральної сукупності є передумовою отримання надійного знання про об’єкт 

дослідження. У межах якісної традиції наголошується на насиченому, 

змістовному описі соціальних явищ, без їхньої квантифікації і спрощення. 

Відповідно, у першому випадку доречним є охоплення значного корпусу 

медіатекстів, використання інструментів статистичного, в тому числі онлайн, 

аналізу. У другому випадку доречним є використання інтерпретативних 

методів опрацювання отриманих результатів. Загалом, огляд праць, що містять 

дані емпіричних досліджень медіадискурсу щодо бідності, показує, що у 

процесі вибірки медіатекстів беруться до уваги такі характеристики: 

особливості видань (їхня «географія», тираж, періодичність, урядовий / 

експертний / масовий характер); доступність медіатекстів у електронному 

форматі. Типовим для таких досліджень є застосування різноманітних 

електронних баз даних, наприклад, бази даних LexisNexis, яка вважається 

найбільшою в світі онлайн-бібліотекою), а також пошукових онлайн-сервісів 

(наприклад, NgramViewer — пошуковий онлайн-сервіс компанії Google, який 

дозволяє будувати графіки частотності одиниць мови на підставі великої 

кількості друкованих видань, зібраних у сервісі Google Books).  

По-четверте, існує значний плюралізм методик аналізу медіатекстів. На 

жаль, часто таким методикам бракує цілісності та деталізованості. Зокрема, 

йдеться про те, що подібні методики мають враховувати особливості мови 

медіаповідомлень, а тому мають залучати напрацювання лінгвістики. Однією із 

таких перспективних методик вважаємо методику фреймового аналізу 

письмового тексту Л. В. Засєкіної та С. В. Засєкіна [19; 20]. Перший етап 
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методики передбачає фіксацію усіх слів отриманого тексту, що виражені 

іменниками. Другий етап – групування отриманих іменників у певні категорії. 

На третьому етапі здійснюється підрахунок кількості слів у всіх визначених 

категоріях та визначається коефіцієнт частотності. Слова з найвищою частотою 

вживання становлять скрипт досліджуваного дискурсу. Скрипт розглядається 

як образ ситуації, котрий репрезентує послідовну низку подій у певному 

життєвому контексті та емоційне переживання. 

 

3.3. Динаміка медіадискурсів проблеми бідності в сучасному 

українському суспільстві 

Ще з часів винайдення друкарського верстата медіа виступають 

дискурсивним посередником поміж елітами та масами, окремими суспільними 

групами та членами групи. Одним з основних завдань медіа сьогодні є 

формування масових уявлень та установок і, кажучи термінами 

конструкціонізму, формування поля потреб аудиторії. Значна частка цих потреб 

стосується соціальних проблем. У життєвому циклі соціальної проблеми 

важливою є позиція громадськості щодо небажаних соціальних умов, адже 

діяльність агентів конструювання соціальних проблем апелює до уваги 

громадськості.  

Для того, щоб привернути увагу аудиторії, медіаповідомлення мають 

бути цікавими, відносно новими (або мати нову інтерпретацію), простими у 

сприйнятті та достатньо насиченими попри обмеженість у тривалості впливу на 

аудиторію (тривалості ефіру чи зайнятої друкованої площі). Саме для цього 

журналісти стихійно, або ж цілеспрямовано, використовують у своїй діяльності 

фреймінг. Поєднання таких двох сфер, як медіа (ретранслятор соціальних 

проблем) та фреймінг (спосіб конструювання соціальних проблем) у сучасних 

умовах є найбільш дієвим механізмом донесення до аудиторії змісту 

медіаповідомлення із відповідними наслідками у вимірі формування масових 

уявлень, установок та дій.  
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Як ми вже згадували вище, представлення заяв-вимог починається з 

первинних вимог, підставою для яких є певна інтерпретація небажаних умов 

(агентами цієї первинної інтерпретації та вимоги можуть бути активісти або ж 

професійні експерти). Медіа трансформують ці вимоги у простіші, менш 

ідеологічно навантажені вторинні вимоги, що відповідають певним жанровим 

критеріям. Медіа «вписують» конкретні вимоги у ширші і більш зрозумілі для 

аудиторії рамки (у випадку проблеми бідності, зокрема, у рамки таких тем, як 

тема корупції, неефективність державного управління, узалежнення від 

алкоголю та ін.). 

Зважаючи на зростаючий вплив медіа на громадськість, все більше 

вчених спрямовують свою увагу саме на цю сферу. Вивчення нових способів та 

методів комунікації у процесі конструювання соціальних проблем висвітлені в 

працях П. Бергера, Дж. Беста, Г. Блумера, Ч. Боска, Дж. Кітсьюза, Т. Лукмана, 

М. Спектора та С. Хілгартнера. Методологічні засади фрейм-аналізу як частини 

дискурсивного аналізу подані у працях Дж. Бергмана, І. Гофмана, Р. Ентмана, 

М. Мінскі, Д. Сноу та ін.  

Перетворення складної соціальної ситуації на проблему відбувається в 

межах процесу, який має назву «соціальне конструювання проблеми». 

Учасниками, агентами цього процесу можуть бути і «постраждалі» (вразливі 

соціальні групи), тобто ті, хто безпосередньо опинився у «коловороті» 

складних соціальних обставин, і свідки, яким випадково довелося спостерігати 

за складними соціальними обставинами та співчувати зі сторони, і «запрошені» 

(представники медіа), які залучаються не лише для фіксації того, що вони 

почули або побачили, а й щоб донести до інших зміст цієї складної ситуації, і 

«уповноважені» (політики), тобто ті, на кого покладається відповідальність і 

обов’язок знайти вихід зі складних соціальних обставин. Кожен із причетних до 

процесу соціального конструювання проблеми агентів виконує свою роль і 

користується доступними йому ресурсами [140].  

Процес соціальної проблематизації, зазвичай, починається з етапу 

формулювання вимог, який передує втручанню медіа. Активісти або експерти 
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представляють початкові вимоги. Якщо ініціатори вимог (клейммейкери) не 

мають доступу до політиків, які приймають рішення, вони розраховують 

донести свої вимоги до ширшої аудиторії, аніж та, яку вони самі можуть 

поінформувати. Статті в газетах, сюжети на телебаченні, епізоди з токшоу 

можуть донести ці вимоги до мільйонів людей, до громадськості, так само, як і 

до політиків. Слід врахувати, що збільшення масштабу поширення майже 

неминуче змінює початкові вимоги. 

Діяльність представників медіа має певні обмеження й формати. Зокрема 

це часові обмеження: медіа не мають достатньо часу аби детально ознайомити 

аудиторію з вимогами, які вони презентують. Медіа мають зробити свій сюжет 

достатньо цікавим, щоби аудиторія звернула на нього увагу. Тому медіа 

транслюють та трансформують повідомлення клейммейкерів у те, що 

називається вторинними вимогами, які коротші, більш драматичні, менш 

ідеологічні, аніж первинні вимоги [134]. 

Існують типові шляхи фабулізації вимог, з метою полегшення сприйняття 

відповідних медіаповідомлень аудиторією, шляхи перетворення певної теми в 

«історію», «розповідь». Історії, подібно до вимог, зазвичай починаються з 

типового прикладу. Наприклад, історія, яка висвітлюється в медіаповідомленні 

про безпритульних, типово починається з опису досвіду окремих представників 

цієї групи. Такий вступ дає історії «людське обличчя». Історії, які будуть менш 

цікавими, ризикують програти в боротьбі за увагу аудиторії [134]. 

Чим більше медіа будуть висвітлювати певні соціальні умови, тим 

ймовірніше вони стануть соціальними проблемами. Чим більше матеріалів із 

цієї теми з’являтиметься у масмедіа, тим скоріше буде досягнуто широкого 

консенсусу щодо проблеми. Врешті невизнання певної проблеми 

вважатиметься девіацією [93; 90]. Британський дослідник медіадискурсів 

Р. Фоулер, критикуючи існуючі журналістські практики, зазначає: якщо 

журналіст спробує вийти за межі домінантного дискурсу й сконструювати іншу 

дискурсивну практику, читачі її не сприймуть. Новий стиль буде відкинутий як 

«невідповідний темі», а аргументи визнані непереконливими. Крім того, 
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дослідник визнає, що від співробітників приватних ЗМІ, орієнтованих на 

отримання прибутку, не слід очікувати таких «рішучих, зухвалих кроків» [122].  

Медіа стають ретранслятором соціальних проблем і фактично 

«опредмечують» соціальні проблеми. Однак тут постає питання вибору тих чи 

інших тем і ситуацій для висвітлення, адже потрібно оцінити, яка саме тема в 

межах соціальної проблематики буде затребуваною громадськістю. За таких 

умов і поширюються тенденції «ярликування» та інші небезпеки у 

функціонуванні медіа [51].  

Існують певні ризики, які виникають під час визначення медіа соціальних 

проблем. Зокрема це такі ризики: сприяння короткочасному та поверхневому 

інтересу суспільства до соціальних проблем; трактування соціальної проблеми 

як такої, яка вирішена у зв’язку з тим, що зникає з порядку денного; якщо ж 

соціальні умови перетворюються в соціальні проблеми поступово без 

сенсаційних заяв, вони можуть не потрапити до уваги медіа. 

Оскільки заявників вимог є багато, а медіа можуть покривати лише 

обмежену кількість історій, заявники вимог опиняються у конкурентних 

позиціях стосовно уваги медіа. Успішні заявники вимог усвідомлюють, що слід 

фабулізувати свої вимоги, щоб зацікавити масмедіа. Медіа віддають перевагу 

новому, «свіжому» (принаймні, уявно) матеріалу, відповідно, дуже важливо 

представляти вимоги в інноваційній формі (перше повідомлення, зазвичай, 

отримує посилену увагу медіа, але з кожним додатковим повідомленням увага 

слабшає доти, доки не з’явиться нова цікава точка зору на проблему).  

У контексті продукування та інтерпретації медійних повідомлень важливу 

роль відіграє фреймінг. Аналіз фреймів у медіадослідженнях фокусується на 

впливі професійних журналістів на сприйняття соціальних проблем. Вони 

втілюються в медіаконтенті у процесі фреймінгу, коли журналісти конструюють 

новинні повідомлення в такий спосіб, що багато елементів відносяться саме до 

цього фрейму. Кожен фрейм, який журналіст презентує, в тексті може бути 

поданий як «фрейм-пакет», тобто сукупність логічно організованих 

інструментів, які утворюють комплексний фрейм проблеми. Таким чином, 
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головна частина аналізу фреймів це реконструкція фрейм-пакетів. Фрейм-пакет 

складається з трьох частин, які визначають як: маніфестовані (явні) прийоми 

фреймінгу, маніфестовані або приховані прийоми міркування, і неявний 

культурний феномен, який демонструє пакет назагал [12]. 

Ціллю нашого емпіричного дослідження є відповідь на питання про 

особливості утворення (посилення, формування, активізації) фреймів 

соціальної проблеми в межах дискурсів соціальної проблеми бідності.  

Цікавим є порівняння думок щодо цих проблем на рівні експертної оцінки та 

представлення проблем у медіадискурсі. Основна гіпотеза полягає в тому, що 

існують різні стадії життєвого циклу соціальних проблем, на кожній з яких 

фігурують різні метакомунікативні повідомлення, тобто різні фрейми, які є 

дієгенеруючими схемами, тобто мають вплив на соціальні практики і можуть 

відтак перетворюватись на чинники застосування політико-управлінських 

заходів регулювання соцільної проблеми бідності. 

Методом емпіричного дослідження обрано дискурс-аналіз. Останній, 

безумовно, є значно ширшим, аніж лише метод. З погляду соціології – це 

дослідницька програма, вбудована в соціологічну традицію з метою вивчення 

дискурсивного конструювання символічних порядків. Дискурс постає як мова, 

текст, обговорення, візуальний образ, система символів, які використовуються 

агентами за визначеними соціальними інструкціями. Дискурс-аналітичні 

дослідження пов’язані з реконструкцією процесів, які відбуваються в 

соціальному конструюванні, об’єктивації, комунікації та легітимізації значень в 

інституційній сфері та на публічних аренах. Нас цікавлять процеси, які 

стосуються соціальної проблематизації, та аналіз соціальних наслідків цих 

процесів. У межах дослідження здійснено фрейм-аналіз експертних інтерв’ю та 

фрейм-аналіз тематичних статей, які представляють всеукраїнські видання, 

широко охоплюють масову територію та продукують відповідні дискурси 

упродовж значних періодів часу. 

Часові межі дослідження зумовлені процесами новітньої історії України, 

які були, на нашу думку, ключовими в сенсі планування зміни державних 
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політичних векторів, які своєю чергою є рушійною силою соціальної політики. 

Цикли передвиборчих кампаній супроводжуються тим, що різні політичні рухи 

і партії піднімають на щит як соціальну проблему ту чи іншу життєву ситуацію, 

найчастіше бідність. Остання перетворюється на специфічний інструмент, що 

використовується для критики правлячої політичної еліти, для формування 

громадської думки, взагалі для активної боротьби за просування групових 

інтересів. З перемогою на виборах інтерес до проблеми значно слабшає. Саме 

тому ми обрали матеріали дослідження, базуючись на періодах кризових 

політичних явищ, коли зростає інтенсивність комунікації політичних агентів із 

електоратом, переважно, засобами медіа. 

Нижче окреслимо важливі події політичного характеру, які, за нашим 

припущенням, перебувають у взаємозв’язку із динамікою життєвого циклу 

соціальної проблеми бідності в аналізований період. 2001 рік (початок відліку 

періоду, охопленого нашим дослідженням) – це час першого в Україні з 

моменту здобуття незалежності масового політичного протесту. Акція 

отримала назву «Україна без Кучми», її пік припав на 9 травня 2001 року. Сам 

протест був спровокований вбивством журналіста Георгія Гонгадзе. Цього ж 

року відбулися чергові вибори до Верховної Ради України. Рубіж 2004–2005 рр. 

– час першого великого результативного протесту в незалежній Україні. Подія, 

яка отримала назву «Помаранчева революція». Після перемоги Віктора 

Ющенка та повного переформатування виконавчої влади в Україні окремі 

проблеми соціального розвитку, які раніше було ігноровані, отримали належну 

увагу. 2006 рік – чергові вибори до Верховної Ради України, в результаті яких 

команди «помаранчевих» лідерів Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко зазнали 

поразки і до влади повернувся колишній прем’єр-міністр Віктор Янукович, 

фактично реставруючи владу зразка початку 2000-х. 2007–2008 рр. – 

проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, повернення Юлії 

Тимошенко на посаду прем’єр-міністра та глобальна фінансова криза 2008 року 

змусили владу в Україні ще більше «соціалізувати» свою політику.  
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2010 рік – вибори Президента України, на яких переміг Віктор Янукович. 

Відбулася чергова реставрація влади зразка 2006 року з тенденціями на 

посилення режиму через скасування конституційної реформи 2004 року та 

створення авторитарного штибу правління. Відповідно до зміни системи влади 

була змінена також і система соціальних вимог та проблем. 

2014 рік – масовий протест «Революція гідності», результатом якого 

стала зміна влади після масових розстрілів учасників мирних мітингів, агресія 

РФ у Криму та в частині Донецької і Луганської областей з подальшим воєнним 

конфліктом в окремих районах Донецької та Луганської областей. Ці події, а 

також безпрецедентний потік внутрішніх вимушених переселенців, безумовно, 

могли чинити вплив як на дискурс соціальної проблеми бідності, так і на зміни 

політики уряду в соціальній сфері.  

Питання ж про те, яка «реальність» домінує в рамках медійного дискурсу, 

має серйозне значення для соціальної політики держави в майбутньому. 

Конкуруючі групи часто борються за те, щоб нав’язати іншим своє визначення 

проблеми і в такий спосіб вплинути на політику. 

Методика фреймового аналізу, запропонована Л. та С. Засєкіними, 

пропонує визначення фрейма як цілісної структури представлення знань, яку 

індивід використовує як у звичних, знайомих ситуаціях, так і в нових, 

специфічних проблемних ситуаціях. Трактування фрейма як сукупності знань 

щодо конкретних об’єктів та відповідного їм поняття наближає його до 

природи асоціацій та семантичного простору. Проте між фреймовими та 

асоціативними структурами, які становлять сутність ментальних репрезентацій 

та просторів, існують значні розбіжності. Так, низка асоціацій на поняття 

утворює його семантичний простір, що виражає особливості репрезентації 

індивідом певного об’єкта у свідомості та його ставлення до групи об’єктів, 

виражених у понятті, зумовленого попереднім досвідом. Фрейм, на противагу 

семантичному простору, охоплює найтиповіші та найсуттєвіші ознаки групи 

об’єктів, характеризується конвенційною природою, відтак, слугує сховищем 

не лише індивідуального, а й культурно-історичного досвіду [20]. 
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Таким чином, перебіг дослідження фреймового аналізу медійних текстів 

відбувався в п’ять етапів. На першому етапі фіксуються усі слова тексту, 

вербально виражені іменниками. На другому етапі всі іменники групуються у 

відповідні загально визначені категорії (варто зауважити, що визначення 

категорій ґрунтується на енциклопедичних та соціологічних знаннях, а не на 

мовних знаннях дослідника). На третьому етапі аналізується кількість слів, 

представлена в кожній категорії. Усі категорії тексту вважаються його 

фреймами. На четвертому етапі виділяються найчастотніші слова кожної 

категорії та визначається їхній коефіцієнт частотності FQ (питома вага фрейма). 

Слова із найвищим FQ у кожній категорії відображають сценарій політичного 

дискурсу. На п’ятому етапі з ключових слів відбираються поняття, що 

відображають певні події у схемі Передподія – Подія – Постподія. Ці поняття 

утворюють скрипт досліджуваного тексту. 

У матриці фреймів представлено огляд основних інструментів (технік) 

міркування та фреймування, які були визначені як індикатори фреймів 

(див. табл. 3.2). Наша дослідницька мета – визначити, чи ці індикатори 

з’являються у текстах.  

Під час процедури кодування багато уваги було приділено перевірці 

надійності даних. Сформульовані чіткі інструкції кодування, які обмежують 

кодування в явному змісті якомога більше, з обмеженим простором для вільної 

інтерпретації. 
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Таблиця 3.2 

Матриця результатів фреймового аналізу соціальної проблеми 

бідності в експертних інтер’вю 

Фрейми бідності Ключова позиція 

«Копійчана 

допомога» 

Система соціального захисту постає як моноліт, відтак бачить людей 

лиш тоді, коли вони звертаються по допомогу. Система прагне мати на 

обліку всіх, кому треба допомагати. При цьому «соціальність» постає 

чинником формування іміджу держслужбовця / політика і соціальна 

допомога використовується для покращення іміджу. Будь-яка 

політична еліта, яка мала владні важелі до цього часу, так і не 

реформувала систему соціального захисту, не провела монетизацію 

пільг, що навчило би людей відповідальності за отримані кошти. 

Система соціального захисту в Україні, на думку експертів, працює як 

наркотик: влада дає час від часу «дози» соціально незахищеним 

верствам, які складають більшість населення. Метою цих «подачок» є 

такі цілі як перемога на виборах, попередження або нівелювання 

протестів. 

«Собез» 

свідомості», 
принцип «дожити 

до зарплати» 

Старі принципи в свідомості громадян, неготовність щось змінювати, 

надія на те, «що дають». Державна допомога інтерпретується як 

солідарність багатих і бідних (з тією різницею, що бідні отримують 

допомогу і приймають своє становище). Державні програми для 

виходу з бідності (реформи), мали б до цього привести. Нераціональне 

використання коштів. Повинна бути мінімізація втручань держави. Бо 

часом люди надто розраховують на зовнішню допомогу. 

Споживацька 

філософія бідності 

Фрейм демонструє позицію безвідповідальності людей за 

власну бідність, оскільки їхня пасивність провокує зменшення 

можливостей. Система соціального захисту, яка не змінювалась ще з 

часів СРСР, виховує споживацьку філософію – людина вважає нормою 

те, що можна не працювати і отримувати різноманітні види соціальної 

допомоги, завдяки яким забезпечувати свої потреби, в тім числі і ті, на 

які ця соціальна допомога не передбачалася. Однією з характерних 

поведінкових особливостей є свідоме відкидання законів, зокрема 

несплата податків. Ключова теза: «Всі хочуть з великої кишені брати, 

але нічого не класти в неї». Уникнення зобов’язань та сприйняття 

держави як такої, яка постійно комусь щось вина. Водночас, державі 

не винен ніхто. 

Фрейм дисбалансу 

та «зачароване 

коло бідності» 

Нонсенс – це коли людина, яка працює, є бідною. 

Має бути комплексний підхід науковців і практиків. Бідність – це 

дисбаланс. Найбільша проблема – велике розшарування між 

найбагатшою та найбіднішою частиною населення. Ця прірва 

позбавляє людей можливостей. Причина: олігархічне суспільство.  
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Продовження Таблиці 3.2 

Фрейм обізнаності 

(інформування) 

або фрейм 

«відкритих правил 

гри» 

У межах цього фрейма бідність як соціальна проблема постає радше у 

духовно-просвітницькому, ніж у матеріальному ракурсі. Логіка 

міркувань в межах цього фрейма зводиться до максими «Ми бідні, бо 

непоінформовані». У сучасному суспільстві рівень бідності суттєво не 

змінився порівняно з минулими десятиліттями. Це пов’язано з тим, що 

проблема бідності полягає не лише у рівні доходів і вирішується не 

лише економічним зростанням, а й через внутрішнє сприйняття 

кожним індивідом стану бідності. Також в межах цього фрейма однією 

з головних тез є те, що врегулювання бідності можливе, якщо на 

проблему впливатимуть через освітні заходи із залученням неурядових 

організацій, за допомогою проведення навчальних семінарів, курсів 

для тих, хто бажав би заснувати бізнес, рекламі кредитних програм.  

Бідність як 

політичне гасло 

Фрейм “бідність як політичне гасло” зосереджений на тому, що 

політичні варіанти рішень певних проблем є ядром необґрунтованого 

популізму, декларативності намірів. Важливість будь-якої проблеми, 

зокрема бідності, в цій ситуації визначається наближеністю виборів. 

Під час виборчого процесу актуальність проблеми бідності 

загострюється, пропонуються різноманітні шляхи вирішення цієї 

проблеми. Однак, щойно виборець проголосував, все повертається до 

того самого стану, який був до виборів. Бідність населення вигідна 

політичним елітам, які культивують споживацьку філософію, 

перетворюють тему бідності в «дешеві голоси», які скуповують за 

невеликі суми або ж продуктові набори. Влада маніпулює суспільною 

свідомістю через підвищення соціальних стандартів, однак не до 

необхідного рівня, а лише настільки, щоб спровокувати в населення 

захоплення від «подачок» з боку держави. 

Раптова бідність Фрейм “раптової бідності” стосується насамперед переселенців і 

пов’язаний із різкою зміною умов життя та стресом. У цьому контексті 

“Бідність – це не тільки фізична, але й моральна проблема” (це 

частково перегукується з попереднім концептом). Вона визначається 

не лише нестачею фінансових ресурсів, а й нерозумінням того, що 

бідність – це соціальний статус людини, тісно пов’язаний з тим, що 

людина не відчуває безпеки. Цей фрейм загострюється в контексті 

проблеми вимушених переселенців. 

«Ефект бідності» 

або культура 

бідності 

Українці талановиті люди, яких бідними зробити не можна, бо вони 

працьовиті і розумні. Потрібно їх перестати принижувати через 

різного роду подачки. 

 

Джерело: авторська розробка. 
 

Фрейми, які нам вдалось виокремити в результаті експертних глибинних 

інтерв’ю, дають нам змогу зорієнтуватись у ключових засадах, які визначають, 

що таке соціальна проблема бідності, якими є її корені і чи дійсно це 
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об’єктивна проблема, чи сконструйований комунікативний механізм 

досягнення конкретних цілей.  

Наявність експертних фреймів дає змогу зробити висновок про те, що 

надання соціальної допомоги – найлегший спосіб здобути собі ім’я в певній 

сфері або присвоїти собі імідж «рятівника». Ця так звана «копійчана допомога» 

– як роздуття іміджу, піар, подача себе – насправді глобально не змінює нічого, 

проте є часто засобом досягнення владних повноважень. Класичний же образ 

держслужбовця – бюрократ, байдужий до всього, який чекає, коли йому щось 

принесуть.  

Фрейм «соцзабез» свідомості» яскраво демонструє зорієнтованість на 

старі принципи в свідомості громадян, які залишились в спадок від радянської 

влади. Наявність у свідомості громадян такого бачення речей, на нашу думку, 

свідчить про неготовність щось змінювати, натомість підкреслює вміння та 

необхідність користування тим, «що дають». Так званий «соцзабез» – це також 

своєрідна дискредитація держави, яка не може викорінити явище 

ототожнювання з радянським минулим, відтак це блокує модернізаційні зміни. 

Фрейм «бідність як політичне гасло» в своїй основі зосереджений на 

тому, що політичні варіанти рішень щодо певних проблем є ядром 

необґрунтованого популізму, декларативності намірів. Людей залучають та 

«слухають» лише тоді, коли проводяться вибори. Після зміни влади людина не 

бере участі в житті держави, відсутні перспективи, наявні лише загальні 

обіцянки. І декларовані наміри про те, що людина повинна мати нормальні 

умови проживання, освіту, медичне забезпечення, забезпечення житлом – 

залишаються декларованими. Ще одним парадоксом сучасного українського 

суспільства є також те, що Україна – держава соціальна. У центрі уваги 

держави повинна бути людина – але й ця норма залишається лише 

декларативною. Суспільне невдоволення тим, що відбувається в державі, 

виливається в революції, які традиційно не несуть істотних змін і покращення 

життя та подолання (врегулювання) проблеми бідності. 
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Фрейм «споживацька філософія бідності» демонструє відповідальність 

людей за власну бідність – оскільки їхня пасивність провокує деградацію 

можливостей. Система соцзахисту виховує так звану споживацьку філософію – 

людина вважає нормою те, що можна не працювати і отримувати всі види 

соціальної допомоги. Одним з недоліків, який можна виявити в межах цього 

фрейма, є також і свідоме відкидання законів – зокрема несплата податків. 

Ключова теза: «Всі хочуть з великої кишені брати, але нічого не класти в неї».  

У фреймі «обізнаності (інформування)» або ж фреймі «відкритих правил 

гри» бідність як соціальна проблема постає у ракурсі не лише економічному, а 

й духовно-освітньому. «Порівняно з 90-ми роками за стипендію 9 грн навіть не 

можна було купити книжку». Зараз доступ до благ має значно ширший 

діапазон. Оскільки економічні реформи не завжди є ефективними, в межах 

цього фрейма основна теза полягає в тому, що врегулювання бідності можливе, 

якщо проблемою займатимуться фонди та громадські організації, які 

орієнтовані на покращення освіти та спеціалізуються на проведенні семінарів, 

курсів для людей, які бажали б заснувати бізнес, рекламі кредитних програм 

для сповільнення темпів зубожіння населення. Тобто бідність можна подолати, 

якщо грамотно виховувати суспільство. Фрейм обізнаності (інформування) 

підходить до питання бідності з огляду на досвід інших країн, які керуються 

комплексним підходом науковців і практиків. Щоб усе було збалансовано, 

потрібно виявити, чого не вистачає і що є в надлишку. «Фахівці мають 

займатися своїми справами, люди мають знати все, що робить влада – хто 

побудував дорогу – і про це має знати суспільство», тобто обізнаність – як 

пріоритет. Натомість обізнане суспільство має знати і дотримуватись 

загальновідомих та загальноприйнятих правил гри (якщо вони є). «Суспільство 

мало би заангажувати людей у сфері консультаційно-навчального напрямку та 

розширення зон працевлаштування (курси, семінари тощо)».  

Протилежним до цього фрейма є фрейм «зачароване коло бідності», який 

будується на тезах про те, що Україна має потенціал, проте наукові розробки 

нехтуються і нікому не потрібні. Подолати бідність означає досягти принципу 
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трьох «З» – «Зайнятість, зарплата, здорові умови праці». Нелегальна праця, 

заробітна плата у конвертах, тіньова економіка, ненормовані робочі відносини 

та відсутність соціальних гарантій з боку працедавців змушують людину йти на 

такі умови задля задоволення базових потреб. «Основне – мати роботу. Робота 

дає впевненість – захист, можливість забезпечення себе та своєї сім’ї». Проте 

знову ж таки виникає протиріччя – «нонсенс – це коли людина, яка працює, є 

бідною». «Бідність – якщо більшість заробітної платні витрачається на сплату 

комунальних послуг». Бідність як «зачароване коло» – тому що «олігархи 

тримають все в своїх руках, немає патріотизму – олігархи все вивозять в 

офшори, тому боляче». Розрив між багатими і бідними відбувся за часів 

варварської приватизації 1990-х – коли об’єкти держмайна продавали за безцінь 

через маніпуляції з цінними паперами та ваучерами, непрозорими аукціонами 

та схемами переходу права власності. Утворився прошарок людей, для яких ці 

схеми стали успішними. «Пенсіонери всього світу катаються по світу і живуть 

для свого задоволення, а в нас – 50 % на комунальні, 50 % на харчування».  

Ринкова система економіки передбачає облік грошей. Щоб мати гроші, 

треба працювати. А оскільки соціальна проблема бідності випливає зі спадку 

радянської соціальної політики, треба вибудовувати іншу соціальну політику. 

Українці дуже талановиті люди, українців реально бідними зробити не можна, 

бо вони працьовиті і розумні. «Потрібно їх перестати принижувати через 

різного роду подачки». 

Знову ж таки: держава діє в двох напрямах – справедливий розподіл 

зароблених коштів ВВП, формування бюджету, куди закладено соціальні 

виплати. Одним з варіантів розірвання «кола бідності» є відмова від 

невиправданих соціальних навантажень, які призводять до розбалансованості 

бюджету. Проте політики, котрі формують бюджет, не можуть собі дозволити 

«врізати виплати», бо це знижує їхню політичну популярність. Тому проблема 

залишається актуальною. 

Цікавим і новим в контексті розвитку політичних подій в Україні є фрейм 

«раптової бідності» – стан переселенців – стрес, різка зміна життя. Соціальна 
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проблема – це ситуація, в якій опинилася людина, яка через обставини 

виявилася неадаптованою в соціумі. Бідність – це коли людина не має доступу 

до соціальних послуг або не знає, куди звернутись, щоб адаптуватись до 

середовища. Причин соціальних проблем багато – економічні, політичні, війна, 

політика держави, створення умов, за яких порушуються людські права, 

неосвіченість населення щодо власних прав та обов’язків. 

«Бідність – це не тільки фізична, а моральна проблема. Вона визначається 

не тільки нестачею фінансових ресурсів, а й нерозумінням того, що бідність – 

це соціальний статус людини, тісно пов’язаний з тим, що людина не відчуває 

безпеки. У стані, в якому перебуває наша держава, про відчуття безпеки 

говорити складно. Держава говорить, що робить реформи.  

І бореться з російською агресією. Постає питання не розвитку, а виживання 

держави: бідність – результат закономірний».  

«Культура бідності»: багато людей нарікають, що вони бідні, попри те, 

що рівень їхніх доходів перевищує соціальний мінімум і не дає права на 

отримання соціальної допомоги (субсидії). «Це не бідність – це лицемірство. 

Соціальні програми не були до кінця продумані так, щоб потрапити до людей, 

які їх потребують. Не ті, які потребують найбільше, отримують допомогу». 

«Бідний не той, хто не має, а той, кому бракує – філософія бідності; для когось 

важко перейти з 95-го на 92-й бензин, а хтось самотній і хворий пенсіонер чи 

має важку хворобу і шукає засоби для лікування». Причини соціальної 

проблеми бідності в тому, що немає цінностей в основі – брак освіти, брак 

ідеалів, брак виховання. «Бідні, бо дурні» – тому й виникає бідність (соціальна / 

персональна). 

Бідність – проблема і персональна, і соціальна – це залежить від 

«клімату», який створила держава. 

«Бідність – коли людина не може заробити на хліб з маслом». 

Збільшиласть кількість людей, які не можуть собі дозволити певний рівень. 

Частина людей знайшли своє бачення і «виплила», а молодь виховували ті, хто 

бачив світ інакше. Народ мав певні запаси (квартири і т. п.) – але вони 



166 

 

вичерпались. Межа бідності – людина повинна мати певний мінімум для того, 

щоб почуватися людиною. Якщо вона працює – має знати, що їй вистачить на 

проживання до кінця місяця, відпочити, купити одяг.  

Немає цінностей в основі – брак освіти, брак ідеалів, брак виховання 

(«бідні, бо дурні»), тому й виникає бідність (соціальна, персональна). 

Кожна безкоштовна допомога має іншу сторону медалі – люди записуються і не 

приходять, або хочуть, щоб за них все робили. У нас держава апріорі створена 

не для людей. Держава має мінімальний рівень забезпечувати тим, хто не може, 

в силу своїх особливостей. Але не всім. Держава має дати умови для того, щоб 

людина не просила в неї подачки. Цінності треба закладати в основі, треба 

«їздити по мізках». Зараз люди відчули, що в них є Батьківщина, а може й не 

бути. Ще нема тої критичної маси, яка усвідомлює, що від неї залежить 

майбутнє. 

Підсумовуючи сказане, можемо виокремити сукупність декількох 

складових соціальної проблеми бідності (в уяві експертів): 

1. Це явище, яке так чи інакше турбує суспільство та потребує вирішення; 

2. Це чинники, які становлять небезпеку або ж є відображенням 

суспільних девіацій в громадському середовищі; 

3. Це дія або подія, яка пов’язана безпосередньо з людиною як 

особистістю, що є суспільно-шкідливою або неприйнятною з моральних чи 

етичних норм. 

Основними причинами соціальних проблем експерти виділили такі 

чинники: 

1. Соціальні – недоліки побудови державного апарату та суспільної 

взаємодії, особистісні відхилення від норми. 

2. Природні – закономірності, через які людина змушена переходити 

впродовж життя, що створюють перешкоди та формують загальний принцип 

відбору та еволюції. 

Бідність респонденти сприймають по-різному. Зокрема, спостерігаються 

девіації в характеристиках бідності – від асоціації з голодом та відсутністю 
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житла, до неможливості забезпечити щорічний відпочинок, достатній рівень 

охорони здоров’я та освіти. Бідність має ознаки як соціальної, так і 

персональної проблеми, однак у відповідь на питання щодо причин бідності, 

часто першими називають події, пов’язані з недоліками діяльності держави та 

соціального устрою, і аж наостанок згадують особистісні чинники. 

Загалом бідність визначається як стан людини, в якому вона не може на 

отриманий дохід забезпечити мінімальний споживчий мінімум для гідного 

життя, яке передбачає достатню якість харчування та одягу, житло, якісну 

освіту та медичне обслуговування, забезпечення мінімальним відпочинком та 

предметами вжитку, які є в користуванні більшості громадян: мобільний 

телефон, телевізор, холодильник, пральна машина. 

Також робиться акцент і на нематеріальну сторону бідності, коли люди 

себе вважають бідними, не будучи такими, ставлять завищені вимоги до рівня 

бідності, відносячи предмети розкоші до предметів загального користування. 

Існує також полярна думка, коли за всіма показниками людина є бідною, однак 

не вважає себе такою, хоча більшість респондентів вказали, що такі випадки є 

менш поширеними, аніж перший варіант.  

Щодо причин, які супроводжують бідність у цих двох вимірах, 

найчастіше фігурує відсутність умов достатнього заробітку в державі. Низька 

заробітна плати провокує зростання бідності на фоні зростання і без того 

високих цін. Співвідношення цін на харчування та житлово-комунальні 

послуги після проведення перерахунку Кабінетом Міністрів України, зі слів 

експертів, стало занадто великим тягарем для простих громадян. Наступним 

важливим чинником поширення бідності експерти зазначали великий розрив 

між бідним та багатим прошарками суспільства. Така велика різниця 

призводить до формування викривлених установок в соціумі щодо достатнього 

рівня життя, який, відповідно, значно підвищується через нав’язані ЗМК та 

популяризовані особливості щоденного існування заможних українців. Також 

було вказано і на тіньову сторону олігархічного українського суспільства, де за 

рахунок бідного населення збільшується багатство так званих олігархів, 
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зазначено, що рівень державної фінансової підтримки олігархічних кіл значно 

перевищує рівень підтримки решти населення. 

Наступним чинником було зазначено споживчий характер українського 

суспільства. Велике соціальне навантаження на державу через численні пільги 

та допомоги сформували прошарок суспільства, який навіть при можливостях 

не бажає виходити за межі державної допомоги і, відповідно, перебуває на 

утриманні держави.  

Динаміка бідності в ретроспективному ракурсі була описана з двох 

позицій. Це – сприйняття бідності в радянський період, яке характеризується 

меншою соціальною прірвою між найбагатшими та найбіднішими, повною 

зайнятістю та вирівнюванням у потребах, що зробило переважаючу бідність, на 

нашу думку, закономірністю, яка сприймалась більше як прояв середнього 

класу. Експерти зазначають, що в радянську добу було легше з 

працевлаштуванням, була можливість за заробітну плату утримати себе та свою 

сім’ю, водночас підтверджуючи, що рівень споживання сьогодні значно вищий 

за радянський період. Проте є й протилежна точка зору, яка апелює до того, що 

з часом рівень бідності все-таки унормовується, після сплесків економічних 

ризиків у 1990-х рр. та у 2008 р. бідних стає менше.  

Зазначається також, що в радянський період суспільство було 

скромнішим у своїх потребах, а межа бідності була значно нижчою, ніж тепер. 

Сьогодення ж характеризується завищеними вимогами до соціальних статусів. 

Досліджуючи умови подолання бідності, експерти знову поділилися на 

дві групи залежно від близькості до владної вертикалі та частоти взаємодії з 

органами соціального захисту. Ті, які не належать до сфери державного 

управління, зазначали недостатній обсяг державної підтримки 

малозабезпечених верств населення, недосконалу систему пільг та субсидій, 

недієвий механізм соціального захисту загалом. Дотичні до статусу державних 

службовців або представників місцевого самоврядування навпаки зазначали 

надлишок державної фінансової підтримки, однак згадували про нестачу 

механізмів виходу людини з-за межі бідності. Представники служб соцзахисту 
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посилалися на марґінальні групи населення, які просто паразитують на системі 

соціального захисту, тим самим позбавляючи решту груп, які насправді 

потребують допомоги, більшої фінансової підтримки. Серед пропозицій щодо 

змін системи державної підтримки переважали монетизація пільг або ж їх 

повна відміна та створення інших схем подолання бідності. 

Серед власних ідей заходів щодо подолання бідності респонденти 

схилялися до створення належних умов роботи для бізнесу та іноземних 

інвестицій, подолання корупції, підвищення якості освіти.  

Загалом можна зазначити, що багато з опитаних обізнані зі станом справ 

щодо подолання бідності у світі, щодо порога бідності, визначеного ООН, щодо 

державних програм подолання бідності та системи соціального захисту. 

Водночас поряд з більшим рівнем обізнаності, респонденти зазначали також і 

все більш значущу різницю між багатими та бідними, яку без соціальних 

зрушень, на їхню думку, подолати неможливо. Окрім того, що у вказані періоди 

у тематичних медіатекстах виділялися ті чи інші фрейми бідності як соціальної 

проблеми, була проаналізована і кількісна представленість цих фреймів. 

Питання про те, яка «реальність» домінує в рамках медійного дискурсу, 

має серйозне значення для майбутнього соціальної політики. Конкуруючі групи 

часто борються за те, щоб нав’язати іншим своє визначення проблеми і в такий 

спосіб вплинути на політику. Методика фреймового аналізу, яку ми 

застосовуємо в рамках соціологічного дискурс-аналізу, передбачає аналіз 

медійних текстів у п’ять етапів і пропонує визначення фрейма як цілісної 

структури представлення знань, яку індивід використовує як у звичних, 

знайомих ситуаціях, так і в нових, специфічних проблемних ситуаціях.  

Застосовуючи цю методику, нам вдалось виокремити такі фрейми 

соціальної проблеми бідності: арифметика злиднів, бідність як відкладене 

життя, бідність як ганьба для держави, бідність як наслідок патерналізму, 

бідність як відсутність середнього класу, пострадянська культура бідності, 

економічні реформи, бідність як передвиборче гасло, бідність як наслідок кризи 

і війни та ін. 
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Кожен з представлених фреймів несе в собі власну відповідь на питання: 

що становить проблему бідності та якими можуть бути потенційні шляхи її 

регулювання. Всі зазначені фрейми в медіатекстах перетинаються з фреймами, 

які переважали у висловлених позиціях експертів. Зокрема, фрейму 

«споживацька філософія» експертної думки відповідають за змістом та 

наповненням медіафрейми «бідність можливостей як наслідок патерналізму», 

«пострадянська культура бідності». Споріднено ці два фрейми відображаються 

і в медіатекстах протягом досліджуваних періодів.  

Зокрема фрейм «бідність можливостей як наслідок патерналізму» 

превалює в медіа на початку 2000-х. Майже повністю зникає після 

Помаранчевої революції та повертається на невисоких позиціях за часів 

президентства В. Януковича, коли політика влади цілеспрямовано домагалася 

залежності населення від держави. Так само як і фрейм «пострадянська 

культура бідності», ці теми культивуються все менше з часом, який грає проти 

спадщини СРСР, і можуть лише штучно підживлюватись за допомогою 

проросійських політичних партій, у зв’язку з чим цей фрейм повернувся в медіа 

у 2006–2007 р. за часів уряду В. Януковича. 

Загалом можемо позначити тенденцію до зменшення ролі соціальної 

проблеми бідності як спадщини радянської психології та все меншу залежність 

громадян від держави. Фрейми медіа «арифметика злиднів» та «бідняцьке 

споживання як відкладене життя» суміжні з фреймом експертів «копійчана 

допомога». До 2007 р. включно ці фрейми займали провідні позиції, адже 

рівень соціальних допомог був настільки низьким, що вижити лише на 

державні виплати було неможливо. Лише з економічним зростанням ця 

проблема поступово відійшла на другий план, хоча займає стабільні позиції в 

увазі ЗМІ та експертів. 

Як показали результати досліджень, бідність стала активним 

інструментом політичної боротьби відносно нещодавно. У медіа фрейми 

«бідність як передвиборче гасло» близьке до мети використання також з 

фреймом «бідність як ганьба для держави» і, водночас, ці два фрейми медіа 
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ідентичні фрейму експертної думки «бідність як політичне гасло». Частота 

згадування в медіа цих фреймів зумовлена наявністю в досліджуваний період 

виборчої кампанії. Також залежно від того, хто був у владі, а хто в опозиції, 

змінювався й акцент на фреймах. Зокрема, у 2000–2003 та 2006–2007 рр. більше 

використовувався фрейм «бідність як ганьба держави». Це було зумовлено тим, 

що політичні еліти, які були в той час при владі, ототожнювали себе з 

державою, тож опозиція, говорячи про бідність, ганьбила цим державу, тобто 

владу. І навпаки, у 2004–2005 та 2008–2009 рр., коли при владі були еліти, які 

уособлювали плюразім та ліберальну політику, критикувати державу не мало 

сенсу, тому концентрувались виключно на бідності як явищі. Загалом бідність у 

політиці сьогодні розглядається як ефективний інструмент боротьби через 

постійне зниження рівня життя протягом останніх восьми років. 

В експертній думці ми також виділили фрейм «обізнаності», який в медіа 

відображається через фрейми «економічні реформи» та «бідність як відсутність 

середнього класу». Середній клас був основним індикатором успіху держави та 

метою майже всіх політичних програм періоду 2000–2007 рр., що знайшло своє 

відображення в медіа. Його відсутність свідчила про провал економічних 

реформ, про які на фоні цілі «середній клас» майже не говорили аж до 2008 р., 

коли не змінили пріоритети. З 2008 р. тема економічних змін задля подолання 

бідності стала превалювати понад статичним середнім класом як прошарком 

наслення. Також це пов’язано з тим, що відносне економічне зростання перед 

кризою 2008 р. сприяло початку формування середнього класу, що вивело на 

перший план економіку. 

Упродовж останніх років в Україні бідність акумулювала в собі не лише 

рівень доходів населення та усвідомлення свого стану, але й стан внутрішньо 

переміщених осіб, яких згідно з даними Міністерства соціальної політики 

України нараховується понад 1,6 млн осіб. В експертних думках та медіа це 

явище знайшло відображення у фреймах «раптова бідність» та «ефект бідності 

(криза-війна)» відповідно. Цей фрейм зайняв перші позиції у медіа в роки 

світової економічної кризи 2008 р. та періоду військових дій у частині Донбасу 
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(з 2014 року). Причини, які висвітлюють бідність в такому ракурсі, не є 

контрольованими з боку органів влади або неурядових організацій, однак це 

означає лише те, що зусиль для подолання проблеми бідності в такому ракурсі 

необхідно докласти ще більше, а шляхи подолання проблеми мають бути 

унікальними і новими, на що, загалом, і спрямовані тексти медіа. 

На підставі аналізу динаміки фреймів бідності в медіатекстах українських 

медіа у період 2000–2018 рр. за методикою Л. та С. Засєкіних зроблено певні 

висновки. Фреймування бідності у медіадискурсі за аналізований період 

здійснюється з різною інтенсивністю. Найбільш інтенсивно бідність 

фреймувалася медіа у 2000–2003 рр. (найвища і середня питома вага фреймів, 

виміряних за методикою Засєкіних, є набільшою саме в цей період). Найменш 

інтенсивно фреймування бідності українськими медіа відбувалося  

у 2006–2007 рр. Загалом, це кореспондує із об’єктивним виміром проблеми 

бідності, адже саме у 2000 році вперше з початку 1990-х рр. зафіксовано 

зростання ВВП України. І саме період з 2000 до 2008 років є часом відносно 

стабільного, хоч і повільного, економічного зростання, перерваного кризою 

2008 року. Окрім того, аналіз динаміки фреймування бідності дозволяє 

побачити взаємозв’язок медіадискурсів та політичного процесу. Так, 

наприклад, у період політичної напруги часів Помаранчевої революції  

(2004–2005 рр.) одним з найбільш виражених фреймів бідності є фрейм 

«бідність як тема політичної агітації». Такий взаємозв’язок також виявляється і 

в тому, що в 2014–2016 рр. з’являється новий медіафрейм проблеми бідності – 

«бідність як ефект кризи та війни». У наступний період (2016–2018 рр.) 

відбувається інтенсифікація медіадискурсів бідності, що, ймовірно, зумовлене 

відповідним етапом політичної динаміки (наближенням президентських 

виборів 2019 року та ініціативами дострокового проведення парламентських 

виборів). 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 та 

корупції, та альтернативний до нього фрейм «економічних реформ», який 
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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 менший за політично 

інтенсивний період 2010–2016 рр. Лише у малоінтенсивний, з політичного 

погляду, період фіксується переважання фрейма «суб’єктивної бідності», тобто 

наголос на особливостях сприйняття людьми власної життєвої ситуації. 

Натомість, у періоди високої політичної інтенсивності посилюються фрейми 

відповідальності політичних суб’єктів (див. додаток Е). 

Підводячи підсумки, можемо сказати, що фрейми у медіа та експертних 

думках хоч і відрізняються конституційно, однак за смисловим наповненням та 

змістом збігаються. Кожен фрейм, який ми виокремили щодо однієї проблеми 

бідності, дає нам можливість проаналізувати різні підходи до висвітлення 

проблеми перед суспільством, а також сформулювати шляхи вирішення 

проблеми в конкретному питанні, яке підняло ЗМІ чи висловив експерт. 

 

Висновки до Розділу 3 

Оскільки в попередньому розділі головну увага було присвячено 

теоретико-методологічним основам такої теорії середнього рівня, як соціологія 

бідності в її конструкціоністському трактуванні, у Розділі 3 представлено 

головно методичний інструментарій дослідження проблеми бідності в межах 

обраного напряму. Відповідно в першій частині розділу наведено теоретичну 

інтерпретацію понять, які вживаються в емпіричних дослідженнях проблеми 

бідності в медіапросторі, а саме понять дискурсу і фрейма, а також базованих 

на них процедурах дискурс- та фрейм-аналізу. Показано, що теорія дискурсу  

М. Фуко набула подальшого розвитку у двох домінуючих предметних полях 

таких наук, як політологія та лінгвістика, до яких згодом долучився й 

соціологічний напрям, представлений зокрема у концепції Р. Келлера, а ширше 
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– у соціології знання з таким її відгалуженням, як когнітивний підхід до 

дискурсу. Охарактеризовано похідне від дискурсу поняття дискурс-аналізу з 

акцентом власне на технології когнітивного підходу до дискурсу (ДАСЗ), що 

дозволило унаочнити специфіку застосування дискурс-аналізу в соціології 

взагалі та в дослідженнях проблеми бідності зокрема. У цій частині розділу у 

стислій формі представлено також історію фрейма та фрейм-аналізу; здійснено 

аналіз дефініцій понять «фреймування» та «фреймінг» стосовно вивчення 

соціальних проблем, у тому числі й проблеми бідності. Наведено положення, 

які стосуються множинності фреймів і варіацій фрейм-аналізу, селекції фреймів 

тощо. 

У наступній частині розділу проаналізовано досвід емпіричних 

досліджень медіадискурсів бідності, реалізованих зарубіжними та українськими 

дослідниками. Наголошено, що такі дослідження, здійснені з теоретико-

методологічних позицій конструкціонізму та фрейм-аналізу, є досить 

численними, але більшість цих досліджень виконали зарубіжні автори на 

«західному» емпіричному матеріалі і на основі методологій, які виникли за 

рубежем. Внаслідок порівняльного аналізу такого ґатунку досліджень 

виокремлено низку їхніх основних характеристик: заснування на сучасних 

інформаційно-комунікативних технологіях, в тому числі на створенні 

електронних версій ЗМІ та оцифруванні архівів медіатекстів; множинність 

методик аналізу медіатекстів; можливості використання як репрезентативних, 

так і точкових досліджень медіадискурсу тощо. Підкреслено, що дослідження 

українських науковців мають у цьому сенсі «наздоганяльний» характер і є 

нечисленними. 

У заключній частині розділу наведено результати авторського 

емпіричного дослідження динаміки медіадискурсів проблеми бідності в 

сучасному українському суспільстві. Загальнометодологічні положення 

суб’єктивістської традиції у розумінні соціальних проблем та, зокрема, їхня 

конструкціоністська інтерпретація на рівні емпіричного дослідження 

медіадискурсів соціальних проблем уточнюються в цій заключній частині 
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розділу завдяки поєднанню положень дискурс-аналізу та фрейм-аналізу. 

Використано методику фреймового аналізу письмового тексту Л. В. Засєкіної 

та С. В. Засєкіна, а також експертні опитування, дані яких опрацьовано 

методом фрейм-аналізу. Отже, у дослідженні здійснено тріангуляцію 

кількісних та якісних соціологічних методів.  

Основні результати цього дослідження, проведеного впродовж 2000–

2018 рр., такі: 1) існують різні стадії побутування соціальних проблем, на 

кожній з яких використовуються різні фрейми, які є дієгенеруючими схемами, 

тобто мають вплив на соціальні практики і можуть таким чином ставати 

факторами суспільно-політичного вирішення проблеми; 2) на підставі 

опрацювання 65 медіатекстів українських медіа за період 2000–2018 рр. за 

змістом медіадискурсу бідності виокремлено п’ять періодів, які виразно 

відрізняються за переважанням тих чи інших фреймів бідності у загальному 

медіадискурсі бідності як соціальної проблеми; 3) фреймування бідності у 

медіадискурсі за аналізований період здійснюється з різною інтенсивністю, що 

кореспондує з об’єктивним виміром проблеми бідності та синхронізується з 

динамікою політичного життя країни тощо. 

Основні положення третього розділу дисертаційної роботи відображені у 

публікаціях здобувача [12; 105; 106]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі, відповідно до поставленої мети і завдань, підбито 

підсумки дослідження особливостей статичних та динамічних аспектів 

медіадискурсів проблеми бідності в сучасному українському медіапросторі та 

їхніх політико-управлінських проекцій з позицій конструкціонізму. Отримані 

результати довели наукову спроможність запропонованої методології та 

методики дослідження. Дисертаційне дослідження спричиняється до подолання 

суперечності поміж 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 боку. 

Загальнометодологічні положення суб’єктивістської традиції у розумінні 

соціальних проблем та, зокрема, їх конструкціоністська інтерпретація на рівні 

емпіричного дослідження медіадискурсів соціальних проблем уточнюються 

завдяки поєднанню положень дискурс-аналізу та фрейм-аналізу. 

У роботі розглянуто науковий дискурс, присвячений соціологічному 

дослідженню соціальних проблем. Реалізовано селекцію положень низки 

соціологічних напрямів, які утворюють методологічну основу вивчення 

статичних та динамічних аспектів медіадискурсів проблеми бідності. Це, 

зокрема, такі положення.  

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 їхніх 

політико-управлінських проекцій з позицій конструкціонізму. Соціологічна 

концептуалізація процесів конструювання дискурсу соціальної проблеми 

бідності як комунікативної технології складається з уточненого понятійно-

категоріального апарату, низки засадничих теоретичних положень та 
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відповідної їм методики проведення емпіричного дослідження із застосуванням 

процедури тріангуляції вживаних методів. 

У дисертаційній роботі 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 характеризуються 

тим, яким є зміст і композиція окремих фреймів у їхніх межах. Фрейми 

соціальної проблеми розглянуто як елементи дискурсу / конструкту соціальної 

проблеми, і 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-методологічну базу аналізу дискурсу соціальної проблеми 

бідності як комунікативної технології утворено на основі застосування 

загальних принципів методології конструкціонізму, деталізації цих принципів 

за допомогою понять «дискурс» та «фрейм» (у процесуальному вимірі – 

«конструювання дискурсу» та «фреймінг»), а також екстраполяції відібраних 

положень на українські реалії. Назвемо ці положення. Соціальні проблеми є 
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різнобічним соціальним явищем, яке включає об’єктивну та суб’єктивну 

складову. Об’єктивна складова соціальної проблеми відображає певні аспекти 

дійсності у їхньому конретно-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 включати 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, як 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 
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одні періоди життя суспільства або ж існує латентно в інші. 

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 із 

конструкціонізмом та інтенсивно застосовуються у дослідженні 

медіаповідомлень. У роботі через емпіричне дослідження верифіковано 

соціологічний концепт фреймінгу соціальної проблеми бідності у 

медіапросторі. На методичному рівні в 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 
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інтенсивності медіаконструювання дискурсів проблеми бідності частіше 

задіюється фрейм «суб’єктивної бідності» (який наголошує на особливостях 

сприйняття людьми власної життєвої ситуації), а в періоди високої 

інтенсивності медіаконструювання дискурсів проблеми бідності частіше 

задіюється 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 із динамікою політичного процесу. Виокремлено 

п’ять груп основних заявників (англ. – claimmakers) проблеми бідності в 

українському медіапросторі: група уражених проблемою – соціально 

незахищені (безробітні, малозабезпечені, багатодітні, пенсіонери та ін. верстви 

населення, у яких соціальні допомоги становлять практично весь дохід); 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 дозволяє зробити 

узагальнення про великі потенційні можливості використання методології та 

методики соціального конструкціонізму в аналізі українських реалій 

сьогодення, з’ясувати специфіку конструювання соціальної проблеми бідності 
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в Україні, а також накреслити шляхи вдосконалення запропонованого 

інструментарію в дослідженні цієї та інших споріднених проблем.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Програма якісного соціологічного дослідження 

 «Експертні та медіафрейми соціальної проблеми бідності 

 в сучасному українському суспільстві» 

 

1. Методологічна частина 

1.1. Проблемна ситуація 

У контексті сучасного українського суспільства актуалізується проблема 

особливостей конструювання соціальної проблеми бідності в експертному 

дискурсі та медіадискурсі. Причинами цього є: по-перше, об’єктивна гострота 

явища бідності; по-друге, істотне значення інструменталізації цієї проблеми у 

політичному дискурсі в контексті боротьби політичних суб’єктів за 

електоральну підтримку та реалізацію власних бачень суспільно-політичного 

розвитку суспільства.  

 

1.2. Тема. Статичні та динамічні особливості експертних та медіафреймів 

соціальної проблеми бідності. 

 

1.3. Цілі (Мета) 

З’ясувати статичні та динамічні особливості експертних та медіафреймів 

проблеми бідності у всеукраїнських медіа за період 2000–2018 рр.  

 

1.4. Завдання 

Виявити особливості інтенсивності фреймування проблеми бідності в 

українських медіа у вказаний період; 

з’ясувати взаємозв’язок між динамікою політичного процесу та 

особливостями фреймування проблеми бідності в українських медіа; 
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з’ясувати взаємозв’язок між соціально-економічною динамікою 

українського суспільства та особливостями фреймування проблеми бідності в 

українських медіа; 

 

виявити особливості прогностичного фрейма щодо проблеми бідності у 

всеукраїнських медіа за період 2000–2018 рр. Фрейм полягає в окресленні 

певного бачення можливих шляхів пом’якшення проблеми бідності; 

виявити особливості фрейма вимог та відповідальності щодо проблеми 

бідності у всеукраїнських медіа за період 2000–2018 рр. Фрейм стосується 

уявлень про винуватця поширення явища бідності в сучасному українському 

суспільстві; 

виявити особливості фрейма посилення щодо проблеми бідності у 

всеукраїнських медіа за період 2000–2018 рр. Фрейм стосується способу 

представлення наративу. Зокрема, це представлення може бути емоційним, 

апелювати до тем моралі, етики, чеснот і гріхів чи злодіянь і т. д.; 

здійснити порівняльний аналіз експертних та медійних фреймів з метою 

виявлення взаємозв’язку поміж об’єктивним станом явища бідності в 

сучасному українському суспільстві та можливостями регулювання цієї 

соціальної проблеми політико-управлінськими засобами. 

 

1.5. Об’єкт дослідження за носієм: експерти, працівники сфери 

державного управління, фахівці в галузі соціальної політики, економіки; 

медіаповідомлення, вміщені у всеукраїнських медіа за період 2000–2018 рр. 

Фільтром у процесі селекції медіаповідомлень є вживання в публікаціях 

термінів, які маркують тему бідності у її різних вимірах («низький прибуток», 

«злиденність», «брак засобів до існування» та ін.).  

 

Об’єкт дослідження за загальною проблемою: фрейми соціальної 

проблеми в межах дискурсів соціальної проблеми бідності. 
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1.6. Предмет дослідження: статичні та динамічні особливості експертних 

та медіафреймів проблеми бідності у всеукраїнських медіа за період  

2000–2018 рр.  

 

1.7. Інтерпретація понять (теоретична) 

Дискурс – мовні, когнітивні та соціальні процеси, впродовж яких 

значення висловлюються, а наміри інтерпретуються в людській взаємодії; 

історично і культурно вбудовані набори домовленостей, які складають і 

регулюють такі процеси; окрема подія, в якій ці процеси втілюються; продукт 

такої події, зокрема у формі видимого тексту, який спочатку було проговорено, 

а потім записано.  

Дискурс соціальної проблеми – смислова система, яка різнобічно описує 

певні небажані соціальні обставини у статичному та динамічному аспектах та 

може використовуватися як комунікативна технологія. 

Дискурс проблеми бідності – смислова система, яка різнобічно описує 

таку соціальну обставину як бідність у статичному та динамічному аспектах та 

може використовуватися як комунікативна технологія. 

 

1.8. Робочі гіпотези дослідження 

– Припускаємо, що інтенсивність медіа-дискурсу щодо проблеми бідності 

за аналізований період коливається; 

– припускаємо, що коливання інтенсивності медіадискурсу щодо 

проблеми бідності синхронізуються з динамікою політичного процесу та 

динамікою об’єктивного соціально-економічного стану суспільства; 

– припускаємо, що в періоди часу, коли політичний процес є 

малоінтенсивним, переважатиме фреймування проблеми бідності із вказанням 

її знеосіблених причин та шляхів подолання, натомість у періоди 

високоінтенсивного політичного процесу у фреймуванні бідності 

посилюватимуться відносно персоніфіковані фрейми відповідальності.  
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2.Методична частина 

2.1.Опис методів і технік отримання інформації 

У дослідженні застосовано комбінацію методів: 1) методика дискурс-

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

аналізувалися медіатексти всеукраїнських медіа; 2) експертні опитування, дані 

яких опрацьовувалися методом кількісного контент-аналізу. Отож, у 

дослідженні здійснене поєднання кількісних та якісних соціологічних методів, 

що має за мету отримання різнобічного та адекватного знання про предмет 

дослідження.  

 

2.2.Принцип відбору учасників дослідження 

Пошук експертів відбувався на основі поєднання статусно-позиційного 

методу та методу «снігової кулі». Статусно-позиційна логіка пошуку експертів 

полягала в тому, що до участі в опитуванні були відібрані особи, які 

відповідають таким критеріям: наявність наукового ступеня з економічних 

наук; досвід роботи у державних органах, що займаються соціальною 

політикою; наявність досвіду роботи у медіа як журналіста з соціально-

політичної проблематики. Застосування методу снігової кулі полягало в тому, 

що одні респонденти рекомендували інших, на підставі відповідності останніх 

таких самих критеріям.  

Фільтром у процесі селекції медіаповідомлень є вживання у них понять, 

які маркують тему бідності у її різних вимірах («низький прибуток», 

«злиденність», «брак засобів до існування» та ін.). 
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Додаток Б 

 

Операціоналізація дискурсу проблеми бідності в межах дослідження 

експертних фреймів соціальної проблеми бідності  

в сучасному українському суспільстві
1
 

Етапи (рівні) операціоналізації 

Теоретичний 

конструкт 

Елементи 

теоретичного 

конструкту 

Емпіричні індикатори 

Змінні  
(запитання для 

експертного 

опитування) 

У межах 

дослідження 

операціоналізу

- 
ється такий 

теоретичний 

конструкт як 

дискурс 

проблеми 

бідності.  

 

Під дискурсом 

проблеми 

бідності 

мається на 

увазі смислова 

система, яка 

різнобічно 

описує таку 

соціальну 

обставину як 

бідність у 

статичному і 

динамічному 

аспектах та 

може 

діагностичний 

фрейм  

 стосується 

інтерпретації 

об’єктивного рівня 

бідності;  

Яким є об’єктивний 

стан і динаміка бідності 

в Україні?  

 прогностичний 

фрейм  

  полягає в 

окресленні певного 

бачення можливих 

перспектив розгортання 

проблеми бідності;  

Як змінюватиметься 

ситуація із проблемою 

бідності в Україні в 

найближчій 

перспективі?  

конфліктний 

фрейм  

  підкреслює 

відмінності групових 

інтересів у зв’язку із 

проблемою бідності;  

Чи є у суспільстві 

докорінно різні точки 

зору та конфлікти з 

приводу бідності, її 

причин і способів 

подолання?  

фрейм вимог та 

відповідальнос

ті 

  стосуються 

належних дій із 

регулювання проблеми 

бідності, визначення і 

покарання «винних» у 

ній;  

Хто (чи що) призводить 

до появи і загострення 

проблеми бідності? Що 

слід робити з цього 

приводу? 

                                                 
1

 Операціоналізація спирається на методичні рекомендації українського дослідника С. Дембіцького. 

(Дембицкий С. Операционализация и интерпретация. Soc-research.info. URL:  http://soc-

research.info/principles/5.html).  

http://soc-research.info/
http://soc-research.info/principles/5.html
http://soc-research.info/principles/5.html
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виступати 

комунікатив- 
ною 

технологією. 

фрейм  

депривації та 

ідентичності  

  стосується 

уявлення про 

несправедливу 

обділеність належними 

соціально-економічними 

благами, правами та ін.;  

Дехто вважає, що 

бідність викликана 

способом життя, 

цінностями, 

узалежненнями самих 

бідних людей. Інші 

вважають, що бідність 

спричинена 

незалежними від них 

чинниками. До якої 

думки схиляєтеся Ви? 
 стосується уявлень 

про уражених 

проблемою бідності. 
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Відповідно до обраних емпіричних індикаторів конструювався 

опитувальник для проведення експертних інтерв’ю. Експертні інтерв’ю 

передбачали запитання, які розкривають фрейми проблеми бідності у 

змістовому вимірі (а не лише у функціональному). У подальшому перелік 

фреймів проблеми бідності у змістовому вимірі став основою для аналізу 

динаміки дискурсу проблеми бідності у сучасному українському медіапросторі 

(див. додаток Е). 

 

 



202 

 

Додаток В 

 

Перелік статей, на основі яких було здійснено  

аналіз дискурсу бідності в українських медіа 

1. Блінов А. Країна другого світу: як потрапити до першого ешелону? 

Дзеркало тижня. 2014. URL: https://dt.ua/finances/krayina-drugogo-svitu-yak-

potrapiti-do-pershogo-eshelonu-_.html. 

2. Гайворонська Б. Чому в Україні немає середнього класу. 

Викорінити повальну бідність українців. Экономические известия. 2015. URL: 

http://news.eizvestia.com/news_economy/full/682-pochemu-v-ukraine-net-srednego-

klassa-iskorenit-povalnuyu-bednost-ukraincev-zhurnalist. 

3. Грабовський С. Про бідність українців і злиденність влади. День. 

2016. URL: https://dt.ua/POLITICS/pravo_6,_abo_bidni_lyudi.html. 

4. Дубенська О. Економіка після Майдану. Населення України. В 

лещатах бідності та економії. Економічна правда. 2015. URL: 

http://www.epravda.com.ua/publications/2015/07/15/550667/. 

5. Дубенська О. Україна – курс на бідність. Економічна правда. 2015. 

URL: http://www.epravda.com.ua/publications/2015/03/30/536010/. 

6. Зануда А. Бідність в Україні – від 2 % до 65 %. BBC Україна. 2013. 

URL: http://www.bbc.com/ukrainian/business/2013/08/130819_poverty_ukraine_az. 

7. Здоренко А. Вчені з’ясували, що бідність знижує інтелект людей. 

Дзеркало тижня. 2013. URL: https://dt.ua/TECHNOLOGIES/vcheni-z-yasuvali-

scho-bidnist-znizhuye-intelekt-lyudey-127517_.html. 

8. Івшина Л. Бідність по-українськи. День. 2010. URL: 

http://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayini/bidnist-po-ukrayinski. 

9. Кириченко І. Баналізація зла. Дзеркало тижня. 2004. URL: 

https://dt.ua/SOCIETY/banalizatsiya_zla.html. 

10. Кириченко І. Бідність і соціальний капітал суспільства: множити чи 

ділити? Дзеркало тижня. 2013. URL: https://dt.ua/socium/bidnist-i-socialniy-

kapital-suspilstva-mnozhiti-chi-diliti-_.html. 



203 

 

11. Кириченко І. Бідняцька свідомість народу як порок системи. 

Дзеркало тижня. 2012. URL: https://dt.ua/SOCIETY/bidnyatska_svidomist_ 

narodu_yak_porok_sistemi.html. 

12. Кириченко І. Відносна бідність – відносне життя. Дзеркало тижня. 

2005. URL: https://dt.ua/SOCIETY/vidnosna_bidnist__vidnosne_zhittya.html. 

13. Кириченко І. Відносна бідність: точка замерзання? Дзеркало 

тижня. 2008. URL: https://dt.ua/SOCIETY/vidnosna_bidnist_tochka_ 

zamerzannya.html. 

14. Кириченко І. Країна, в якій люблять прибіднятися. Дзеркало 

тижня. 2008. URL: https://dt.ua/SOCIETY/krayina,_v_yakiy_lyublyat_ 

pribidnyatisya.html. 

15. Кириченко І. Культура бідності чи соціальна ізольованість. 

Дзеркало тижня. 2012. URL: https://dt.ua/SOCIETY/kultura_bidnosti_ 

chi_sotsialna_izolovanist.html. 

16. Кириченко І. Соціальне самопочуття: ми його втрачаємо? Дзеркало 

тижня. 2011. URL: https://projects.dt.ua/SOCIETY/sotsialne_samopochuttya_ 

mi_yogo_vtrachaemo.htm. 

17. Кириченко І. Феномен пострадянського жлобства: між 

плебсофілією та плебсократією. Дзеркало тижня. 2003. URL: 

https://dt.ua/SOCIETY/fenomen_postradyanskogo_zhlobstva_mizh_plebsofilieyu_ta

_plebsokratieyu.html. 

18. Кириченко І. Чи існує в Україні соціальна нерівність? Дзеркало тижня. 

2009. URL: https://dt.ua/SOCIETY/chi_isnue_v_ukrayini_sotsialna_nerivnist.html. 

19. Ковалевська Л. Культура бідності та бідність культури. День. 2001. 

URL: http://www.day.kiev.ua/uk/article/panorama-dnya/kultura-bidnosti-ta-bidnist-

kulturi. 

20. Колот А. Міфи соціальної політики, або З чого слід розпочати 

формування нової моделі. Дзеркало тижня. 2010. URL: https://dt.ua/SOCIETY/ 

mifi_sotsialnoyi_politiki,__abo_z_chogo_slid_rozpochati_formuvannya_novoyi_mo

deli.html. 



204 

 

21. Кораблін С. Бідність не порок? Дзеркало тижня. 2015. URL: 

http://gazeta.dt.ua/macrolevel/bidnist-ne-porok-_.html. 

22. Коскін В. Український менталітет як засіб досягнення успіху. 

Дзеркало тижня. 2008. URL: https://dt.ua/SOCIETY/ukrayinskiy_mentalitet 

_yak_zasib_dosyagnennya_uspihu.html. 

23. Котляр А. Україна в образах. Дзеркало тижня. 2007. URL: 

https://dt.ua/SOCIETY/ukrayina_v_obrazah.html. 

24. Лібанова Е. Бідність в Україні: діагноз поставлено – будемо 

лікувати? Дзеркало тижня. 2001. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/ 

bidnist_v_ukrayini_diagnoz_postavleno__budemo_likuvati.html. 

25. Лібанова Е. Кожен третій українець у 2015 році опиниться за 

межею бідності. Дзеркало тижня. 2015. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/kozhen-

tretiy-ukrayinec-u-2015-roci-opinitsya-za-mezheyu-bidnosti-178041_.html. 

26. Ліскі І. Біднота як запорука процвітання влади. ПП Фронт змін. 

2011. URL: http://frontzmin.ua/ua/party/regional-organization/luhansk-

region/blog/3556-bidnota-jak-zaporuka-protsvitannja-vladi.html. 

27. Мак-Гаффі Ю. Дослідники визначили, які регіони України 

найбільше страждають від бідності. Корреспондент.нет. 2013. URL: 

https://ua.korrespondent.net/business/economics/1616077-doslidniki-viznachili-yaki-

regioni-ukrayini-najbilshe-strazhdayut-vid-bidnosti. 

28. Миколюк О. Екологія і бідність. День. 2011. URL: 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/ekologiya-i-bidnist. 

29. Миколюк О. Життя за принципом «аби не гірше». День. 2013. URL: 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/zhittya-za-principom-abi-ne-girshe. 

30. Миколюк О. Не довести до соціального вибуху. День. 2015. URL: 

http://m.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/ne-dovesty-do-socialnogo-vybuhu. 

31. Миколюк О. Як подолати звичку бути бідним? День. 2011. URL: 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/yak-podolati-zvichku-buti-bidnim. 

32. Міжей К. Економічні реформи в Україні: час нової хвилі. Про те, 

чому при зростанні ВВП бідність залишається високою, а також про інші 



205 

 

особливості економічного розвитку країни. Дзеркало тижня. 2004. URL: 

https://dt.ua/ECONOMICS/ekonomichni_reformi_v_ukrayini_chas_novoyi_hvili_pr

o_te,_chomu_pri_zrostanni_vvp_bidnist_zalishaetsy.html. 

33. Перстньова Н. Як, підвищивши тарифи, перемогти бідність, або що 

ж мав на увазі президент. Дзеркало тижня. 2002. URL: 

https://dt.ua/ECONOMICS/yak,_pidvischivshi_tarifi,_peremogti_bidnist,_abo_scho_

zh_mav_na_uvazi_prezident.html. 

34. Петрик О. Якщо СНІД – хвороба бідних, то чому бідність – не 

порок? Дзеркало тижня. 2001. URL: https://dt.ua/HEALTH/yakscho_snid__ 

hvoroba_bidnih,_to_chomu_bidnist__ne_porok.html. 

35. Ревенко А. Як ми живемо: самооцінка населення. Дзеркало тижня. 

2005. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/yak_mi_zhivemo_samootsinka_ 

naselennya.html. 

36. Соболєв Є. Зі свічкою чи на кавовій гущі? Дзеркало тижня. 2004. 

URL: https://dt.ua/POLITICS/zi_svichkoyu_chi_na_kavoviy_guschi.html. 

37. Ткаченко М. Голі королі і бридкі лебеді. Дзеркало тижня. 2007. 

URL: https://dt.ua/SOCIETY/goli_koroli_i_bridki_lebedi.html. 

38. Черенько Л. Українці трудяться як коні, а живуть як бідні 

африканці. ТСН. 2013. URL: https://tsn.ua/groshi/ukrayinci-trudyatsya-yak-koni-a-

zhivut-yak-bidni-afrikanci.html. 

39. Шангіна Л. Відкладене життя, або Cередній клас в українському 

виконанні. Дзеркало тижня. 2002. URL: https://dt.ua/POLITICS/vidkladene_z 

hittya,_abo_seredniy_klas_v_ukrayinskomu_vikonanni.html. 

40. Шангіна Л. Право № 6, або Бідні люди. Дзеркало тижня. 2004. 

URL: https://dt.ua/POLITICS/pravo_6,_abo_bidni_lyudi.html. 

41. Швець Т. Як приборкати бідність по-українськи. Дзеркало тижня. 

2006. URL: https://dt.ua/SOCIETY/yak_priborkati_bidnist_po-ukrayinski.html. 

42. Як подолати бідність в Україні. Україна. Цілі сталого розвитку. 

2015. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/ 

pressreleases/2015/09/22/-0.html. 



206 

 

43. Якель Р. У боротьбі з бідністю перемагає… бідність. Дзеркало 

тижня. 2004. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/u_borotbi_z_bidnistyu_ 

peremagae_bidnist.html. 

44. Яніцький А. Україну накрила хвиля бідності. Сьогодні. 2014. URL: 

https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukrainu-nakryla-volna-bednosti-572109.html. 

45. Яценко Н. «Новий курс» по-академічному. Дзеркало тижня. 2010. 

URL: https://dt.ua/ECONOMICS/noviy_kurs_po-akademichnomu.html. 

46. Яценко Н. Чому перлини задрібні? Про те, як стрімко багатіє країна 

суцільної бідності. Дзеркало тижня. 2007. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/ 

chomu_perlini_zadribni_pro_te,_yak_strimko_bagatie_krayina_sutsilnoyi_bidnosti.html 

47. В Україні 25% населення за межею бідності – Світовий банк. 

Дзеркало тижня. 18 липня 2017. URL: https://dt.ua/POLITICS/v-ukrayini-25-

naselennya-za-mezheyu-bidnosti-svitoviy-bank-283300_.html. 

48. Вишневська З. Бідність – не вада? Для громадянина – можливо. Але 

не для держави. Дзеркало тижня. 2003. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/ 

bidnist__ne_vada_dlya_gromadyanina__mozhlivo_ale_ne_dlya_derzhavi.html. 

49. Гарбар Р. Як олігархи розбагатіли, і чому українці лишаються 

бідними? День. 29 квітня 2018. URL: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/yak-

oligarhy-rozbagatily-i-chomu-ukrayinci-lyshayutsya-bidnymy. 

50. Дубровик-Рохова А. Від багатства до... бідності. Набір українських 

криз за 27 років незалежності. День. 21 серпня 2018. URL: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/vid-bagatstva-do-bidnosti. 

51. Зануда А. Чому українці проїдають зарплату? BBC Україна. 15 

серпня 2017. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-40928354. 

52. Здоренко А. Бідність – світове зло. Дзеркало тижня. 2006. URL: 

https://dt.ua/SOCIETY/bidnist__svitove_zlo.html. 

53. ЗМІ: Україна – бідна, її політики казково багаті. BBC Україна.  

2 листопада 2016. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/press_review/ 

2016/11/161102_press_2_11_dk. 



207 

 

54. Кабачинська С. Арифметика злиднів. Дзеркало тижня. 2002. URL: 

https://dt.ua/ECONOMICS/arifmetika_zlidniv.html. 

55. Кабачинська С. Бідні люди. Дзеркало тижня. 2000. URL: 

https://dt.ua/ECONOMICS/bidni_lyudi.html. 

56. Кириченко І. І бідний – парадоксів друг? Дзеркало тижня. 2011. 

URL: https://dt.ua/SOCIETY/i_bidniy__paradoksiv_drug.html. 

57. Клименко І. Бідність – це порок. День. 2000. URL: 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-ukrayini/bidnist-ce-porok. 

58. Княжанський В. Бідні стають ще біднішими. День. 2014. URL: 

http://m.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/bidni-stayut-shche-bidnishimi. 

59. Ковальчук А. Чому «бідні»? Системно корумповані держави – це, 

як правило, хронічні невдахи глобалізаційних перегонів. День. 7 червня 2017. 

URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/chomu-bidni-0.  

60. Лебедь Р. Половина українців не лікуються через бідність – 

дослідження. BBC Україна. 30 березня 2017. URL: https://www.bbc.com/ 

ukrainian/features-39446164. 

61. Миколюк О. Надра багаті, а люди бідні. День. 19 січня 2018. URL: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nadra-bagati-lyudy-bidni. 

62. Поташній Ю. Бідні українці. Віче. 2010. № 11. URL: 

http://www.viche.info/journal/2039/. 

63. Рівень бідності в Україні збільшився до 27 %. Дзеркало тижня.  

13 вересня 2017. URL: https://dt.ua/UKRAINE/riven-bidnosti-v-ukrayini-

zbilshivsya-do-27-288244_.html.  

64. Симоненко В. Бідність, зубожіння, здичавіння?! Дзеркало тижня. 

2003. № 45. URL: http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/36695.  

65. Унковська Т. Як Україні вирватися з пастки бідності. Дзеркало 

тижня. 19 лютого 2016. URL: https://dt.ua/macrolevel/yak-ukrayini-virvatisya-z-

pastki-bidnosti-_.html. 



208 

 

Додаток Г 

 

Перелік експертів 

1. Сеник Мирослав Петрович, голова Львівської обласної ради 2006–2010, 

проректор УКУ  

2. Стефанів Василь Володимирович, к.і.н., УКУ  
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Мапа бідності в Лондоні 1886–1903 за дослідженням Ч. Бута 
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Додаток Е 

 

Матриця аналізу динаміки фреймів бідності в медіатекстах  

українських медіа у період 2000–2018 рр. за методикою Л. та С. Засєкіних  

 

Рей

тинг 

фре

ймів 

за 

пит

омо

ю 

ваго

ю 

(FQ) 

Часові інтервали аналізу медіатекстів 

2000–2003 
(33,9) 

2004– 

2005 
(12,49) 

2006– 

2007 
(6,22) 

2008– 

2009 
(9,76) 

2010– 

2013 
(16,11) 

2014– 

2016 
(15,84) 

2017–

2018 

(16,71) 

1 

Арифмети

ка злиднів 

(7,1) 

Бідність 

як те, 

що 

породжу

є зло 

(5,9) 

Суб’єкти

вна 

бідність 

(1,88) 

Економ

ічні 

реформ

и 

(2,89) 

Економі

чні 

реформи 

4,4 

Бідність 

як 

відсутніс

ть 

середньо

го класу 

(3,69) 

Ефект 

кризи та 

війни 

(4,15) 

2 

Бідність як 

ганьба для 

держави 

(6,84) 

Бідність 

як 

політичн

е гасло 

(2,8) 

Бідність 

як 

наслідок 

суспільн

ого 

безладу 

(1,59) 

Ефект 

кризи 

(2,52) 

Арифмет

ика 

злиднів 

(3,8) 

Пострад

янська 

культура 

бідності 

(3,57) 

Економі

чні 

реформи 

(3,46) 

3 

Бідність як 

відсутніст

ь 

середнього 

класу 

(6,45) 

Відносн

а 

бідність 

(2,03) 

Арифмет

ика 

злиднів 

(1,47) 

Арифме

тика 

злиднів 

2,49 

Особлив

а 

українсь

ка 

бідність 

(2,36) 

Ефект 

кризи та 

війни 

(3,41) 

Бідність 

як ганьба 

для 

держави 

(3,12) 
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4 

Бідність  
як 

наслідок 

патерналіз

му 

(4,77) 

Економі

чні 

реформи 

(1,76) 

Бідність 

у 

світовом

у 

масштабі 

(1,28) 

Бідність 

як 

політич

не гасло 

1,86 

Пострад

янська 

культура 

бідності 

(2,3) 

Арифмет

ика 

злиднів 

(2,72) 

Пострад

янська 

культура 

бідності 

(2,42) 

5 

Бідність як 

відкладене 

життя 

(4,44) 

-- -- -- 

Бідність  
як 

наслідок 

патернал

ізму 

(1,87) 

Економі

чні 

реформи 

(2,45) 

Бідність 

як 

політичн

е гасло 

(1,84) 

6 

Пострадян

ська 

культура 

бідності 

(4,3) 

-- -- -- 

Бідність 

як ганьба 

для 

держави 

(1,38) 

-- 

 

Арифме 
тика 

злиднів 

(1,72) 
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Додаток Є 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Бойко І. Фреймінг в процесі проблематизації складних соціальних 

обставин (на прикладі проблеми бідності в Україні). Вiсник Харкiвського 

нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Серія «Соцiологiчнi 

дослiдження сучасного суспiльства: методологiя, теорiя, методи». 2013. 

№ 1045. Вип. 30. С. 158–163. 

2. Бойко І., Климанська Л. Дискурсивні стратегії конструювання 

проблеми бідності в сучасних українських політичних текстах. Методологія, 

теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2013. Вип. 19. С. 319–329. 1,05 д. а. 

(Особистий внесок здобувача: проведено емпіричне дослідження за темою 

статті, виділено типи дискурсивних практик на рівні масової свідомості щодо 

соціальної проблеми бідності (0,7 д. а.)). 

3. Бойко І. І. Конструювання соціальних проблем в умовах масових акцій 

протесту. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. 

Серія «Соцiологiчнi дослiдження сучасного суспiльства: методологiя, теорiя, 

методи». 2014. № 1101, вип. 32. С. 145–150. 

4. Бойко І., Климанська Л. Соціологічна версія дискурс-аналізу. 

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного 

суспільства: зб. наук. пр. Харків: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2014. 

Вип. 20. С. 104–110. 1 д. а. (Особистий внесок здобувача: окреслено 

методологію дискурсивного аналізу (0,5 д. а.)). 

5. Бойко І. Медіа як ретранслятор соціальних проблем у 

констукціоністському підході до фреймінгу. Соціальні технології: актуальні 

проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 

2014. Вип. 62. C. 146–156. 
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6. Klymanska L., Boiko I. Ageism stereotyping as a social policy premise. 

Contributions to Humanities. Kraków: Wyd-wo AGH, 2014. Р. 215–221. 1,05 д. а. 

(Особистий внесок здобувача: проведено емпіричне дослідження за темою 

статті (0,7 д. а.)). 

7. Klymanska L., Boiko I. Media frames and constructs of social problem. 

Media i społeczeństwo. Akademia techniczno-humanistyczna. Bielsko-Biała, 2017. 

Р. 129–147. 1,05 д. а. (Особистий внесок здобувача: проведено емпіричне 

дослідження за темою статті та виокремлено фрейми соціальної проблеми 

бідності (0,7 д. а.)). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Бойко І. Соціальна проблема у фокусі соціологічного дискурс-аналізу. 

Соціологія – соціальна робота – регулювання соціальних проблем: матеріали 

всеукр. конф. молодих науковців (м. Львів, 22–23 трав. 2014 р.). Львів, 2014. 

С. 13–15. 

9. Бойко І. Дискурс-аналіз з перспективи соціології знання. 

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку 

соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в 

соціологічному розумінні суспільства»: тези доп. (м. Київ, 22–23 трав. 2014 р.). 

Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. С. 13–15. 

10. Бойко І. Бідність як соціальний конструкт в сучасних українських 

політичних текстах. Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи.  

ІІ Конгрес САУ: тези доп. (Харків, 17–19 жовт. 2013 р.). Харків: ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2013. С. 61–62. 

11. Бойко І. Соціальна проблема ейджизму в історичному контексті. 

Соціологія – соціальна робота – регулювання соціальних проблем: матеріали 

всеукр. конф. молодих науковців (м. Львів, 21–22 квіт. 2016 р.). Львів, 2016. 

С. 26–29. 
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12. Бойко І. Емпіричні дослідження конструювання проблеми бідності в 

медіа. Соціологія – соціальна робота – регулювання соціальних проблем: 

матеріали всеукр. конф. молодих науковців (м. Львів, 16–17 трав. 2019 р.). 

Львів, 2019. С. 22–24. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

13. Klymanska L., Boiko I. Sociological version of the discourse analysis as a 

tool to study the memory of the historical events. Pomiędzy pamięcią zbiorową a 

historią. Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdańsk: 

Wydawnictwo Naukowe Katedra. 2017. P. 445–459. (0,7 д. а.).  

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. ІІІ Всеукраїнська конференція молодих науковців «Соціологія – 

соціальна робота – регулювання соціальних проблем» (м. Львів, 21–22 березня 

2013 р., очна форма участі);  

2. VІІ Львівський соціологічний форум «Постмодерні, модерні та 

традиційні виміри сьогочасного українського суспільства» (м. Львів, 24 травня 

2013 р., очна форма участі);  

3. ІІ Конгрес САУ «Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи» 

(м. Харків, 17-19 жовтня 2013 р., очна форма участі);  

4. IV Всеукраїнська конференція молодих науковців «Соціологія – 

соціальна робота – регулювання соціальних проблем» (м. Львів, 24–25 квітня 

2014 р., очна форма участі);  

5. XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

розвитку соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та 

її роль в соціологічному розумінні суспільства», (м. Київ, 22–23 травня 2014 р., 

очна форма участі);  
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6. Міжнародна конференція «Between work & retirement», (Краків, 

Польща, 24 січня 2014 р., очна форма участі);  

7. Міжнародна науково-практична конференція «Якубинська наукова 

сесія», (Харків, 4 квітня 2014 р., очна форма участі);  

8. Конференція «Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej», 

(м. Краків, Польща, 3–4 червня 2014 р., очна форма участі);  

9. V Всеукраїнська конференція молодих науковців «Соціологія – 

соціальна робота – регулювання соціальних проблем» (м. Львів, 24–25 квітня 

2015 р., очна форма участі);  

10.  VІ Всеукраїнська конференція молодих науковців «Соціологія – 

соціальна робота – регулювання соціальних проблем» (м. Львів, 21–22 квітня 

2016 р., очна форма участі);  

11.  Х Львівський соціологічний форум «Змінність соціальних просторів 

крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості» (м. Львів, 13 жовтня 

2016 р., заочна форма участі). 

 


