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Культура (субкультури) бідності в Україні

Преамбула
Проблема бідності належить до рубрики так званих «вічних» проблем людства. Однак
попри ї універсальний характер, при застосуванні політик ми маємо справу переважно з
цілком конкретними кейсами, закоріненими в контекст. Проведення системних реформ в
сучасній Україні наражається на цілий комплекс специфічних світоглядних та поведінкових
установок населення країни, в чималій мірі детермінованих специфічною «культурою
бідності», що має потенціал до самовідтворення. Бідні є депривованими щодо ресурсів,
споживання, соціальних відносин і зв'язків. Створюючи і відтворюючи відповідні колективні
соціальні уявлення і поведінкові практики, вони схильні до патерналізму, "вождизму", є
зручним об'єктом маніпуляцій для популістських політичних сил. В умовах сучасної України, з
огляду на економічну кризу, зовнішню збройну агресію, слабкість і неусталеність
демократичних інституцій і практик, розповсюдженість культури бідності є не просто
негативним суспільним феноменом, а довгостроковою небезпекою для перспектив
виживання і демократичного розвитку країни.
В широкому сенсі ми можемо говорити про культуру бідності, яка стає способом
життя чималої групи людей та набуває ознак спадковості. Формуванню такої культури
сприяють як структурні чинники, так і суб’єктивні відчуття людей. Щодо останніх, то тут,
власне, йдеться про цілий пласт суспільних цінностей, настанов, моделей стилів життя, що
схвалюються суспільством і які зумовлюють в решті решт те, чи почувається людина бідною
чи ні. Однак доречно також дивитися на цю проблему і крізь призму поняття субкультури, як
підсистеми, частини більшого цілого. Останній підхід є продуктивним з точки зору пошуку
можливих сценаріїв пом’якшення бідності. Коли ми говоримо про культуру, ми в такий
спосіб стверджуємо її тотальність, всеохопність. Перехід до говоріння про проблему бідності
на рівні субкультур дозволяє нам сегментувати групи малозабезпечених людей за різними
критеріями і працювати з наборами проблем, ціннісних настанов та стилів життя в кожній
окремій групі. А це, у свою чергу, переорієнтовує з пошуку універсальних рецептів на
адресну цільову роботу з тими, хто цього дійсно потребує.
В даному дослідженні ми сфокусувалися передусім на суб’єктивних параметрах
бідності і намагалися з’ясувати, як пересічна людина бачить сучасну соціальну структуру в
Україні, як вона оцінює своє місце в цій соціальній структурі; яким чином люди конструюють
«свою» та «інші» соціальні групи, якими є ключові параметри та критерії зарахування людей
до тих чи інших соціальних груп в залежності від доходів; що є основними «сферами
дискомфорту» для пересічної людини – де в першу чергу вона починає відчувати, що їй
бракує грошей для підтримки бажаного способу життя; якими є основні реакції людини на
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відчуття подібного дискомфорту; якими, з точки зору інформантів, є можливі шляхи
подолання бідності.
Ми не заперечуємо наявність структурних та системних проблем, що викликають
бідність в українському суспільстві. Однак успіх будь-яких змін залежить і від сутності та мети
прийнятих законів, і від того, якими практиками на них відповідає населення. В цьому
дослідженні увагу сконцентровано на повсякденних практиках пересічних мешканців
країни, які загальмовують зміни, консервують бідність чи, навпаки, створюють можливість
та перспективи для позитивних змін.
Ми всі є заручниками тих масштабних процесів поглиблення нерівностей, коли багаті
стають багатшими, а бідні – біднішими. Однак в нашому дослідженні ми сфокусували увагу
на пересічній людині, її реакціях на зовнішні виклики та стратегіях захисту – тобто на тій
«культурі бідності», яку вона утворює навколо себе, а також на виявленні її потенційно
можливих наслідків. Це є одночасно і перевагою (бо дозволяє працювати з сенсами), і
обмеженням даного дослідження (яке не дає уявлення про об’єктивні параметри бідності та
структурні чинники).
Дане дослідження є пілотним, не претендує на вичерпність, однак дозволяє
пропонувати інструменти дослідження суб’єктивних параметрів бідності, підняти питання
про ключові параметри та причини поширення культури бідності в сучасній Україні, створює
можливість сфокусувати увагу на ключових спостереженнях та запропонувати напрямки для
поглибленого вивчення виявлених практик, стратегій та моделей поведінки у рамках
культури (субкультури) бідності.
Час польових досліджень: травень 2019 р.
Географія проекту: Херсонська область (м. Скадовськ та м.Чаплинка). Вибір
Херсонської області був зумовлений феноменом «одномоментної бідності» значного числа
людей внаслідок анексії Російською Федерацією Кримського півострова. В контексті
російської агресії та анексії територій української держави, Херсонська область
перетворилася фактично на прикордонну. В результаті значна частина відпрацьованих
економічних стратегій та практик місцевих мешканців зазнала суттєвих трансформацій
(йдеться як про зміну туристичних потоків і відпочинковий бізнес у приморських районах
Херсонської області, так і про неможливість реалізовувати колишні торгівельно-економічні
взаємодії пересічних мешканців Херсонської області та степового Криму). Додатковим
викликом для означених територій фактично стали перші українські внутрішньо переміщені
особи (ВПО), що вже в березні 2014 р. мусили виїжджати з Кримського півострова.
Обрані два міста районного значення, проте кожне з них має свою специфіку.
Економічне життя населення Чаплинки більшою мірою пов’язане із сільськогосподарським
виробництвом, мешканці Скадовська здебільшого залежать від відпочинкового (курортного)
бізнесу в літній період часу. Поєднує обидва ці міста сезонний характер заробітку з
обмеженими можливостями мінімізації впливу сезонних коливань пропозиції роботи на
прибуток.
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Методика дослідження
Одним з завдань даного пілотного проекту була апробація інструментарію
дослідження. З огляду на обрані соціологічний та антропологічний аспекти вивчення
проблеми, ключовими методами дослідження були глибинне напівструктуроване інтерв’ю та
фокус-групова дискусія. Допоміжним методом було анкетування інформантів під час
проведення інтерв’ю та ФГД (анкета містила питання, що стосувалися як об’єктивних, так і
суб’єктивних параметрів добробуту, а також декілька питань, відповіді на які інформанти
давали в письмовому вигляді в межах анкети, хоча по-суті вони були частиною якісного
дослідження).
Відбір інформантів для глибинних інтерв’ю та ФГД відбувався за ключовим критерієм
малозабезпеченості (факт надання соціальної допомоги, субсидія тощо) та статево-віковими
параметрами. По одній ФГД в кожній з двох локацій було проведено з експертами –
представниками соціальних служб, громадських організацій, фондів, до переліку обов’язків
яких входить робота з малозабезпеченими категоріями населення.
В цілому в кожній з двох локацій було проведено по 8 глибинних інтерв’ю, 2 ФГД з
представниками малозабезпечених груп населення та по 1 ФГД – з експертами. Всі учасники
дослідження проходили анкетування (60 респондентів).

Кількісні характеристики інформантів та оцінка їх поточного стану
У ході дослідження було опитано 45 представників цільової групи та 15 експертів.
Статевовікові параметри опитаних представників цільової групи: 16 чоловіків, 28
жінок; 19 опитаних у віці до 35 років, 12 – у віці до 55 років, 14 – від 56 років та старші.
Сімейний стан: 7 - ніколи не були у шлюбі, 21 – перебувають у зареєстрованому
шлюбі, 5 – перебувають у фактичному (не зареєстрованому) шлюбі, 8 – розлучені офіційно, 3
– вдівець / вдова.
Освіта: 9 – мають середню загальну освіту, 13 – середню спеціальну (технікум,
училище, коледж), 1 – бакалавр, 21 – вища освіта (за попередніми класифікаціями –
спеціаліст, за сучасними – магістр).
19 інформантів не мають дітей, 11 – мають по 1 дитині, 11 – по дві дитини, двоє –
трьох дітей, двоє – 5 дітей. 20 опитаних живуть в межах нуклеарної родини, 25 – розширеної
(в домогосподарство включені старші родичі пенсійного віку).
27 опитаних не мають у складі домогосподарства безробітних, у 11-х опитаних у
складі родини є 1 безробітний, у 3-х – двоє безробітних, у 1 – четверо безробітних.
Група опитаних є достатньою мірою диверсифікованою по ключових соціальних
параметрах.
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САМОХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИТАНИХ
За запропонованою градацією (за рівнем доходу, добробуту) опитані ідентифікували
себе наступним чином: злиденні – 2 особи, бідні – 11 осіб, трохи нижче середніх – 16,
середні за доходом – 12 осіб, трохи вище середніх – 1 особа та важко визначитися було 3
особам.
Наступне питання містило самовідчуття опитаних з приводу їх майбутніх перспектив
переходу до іншої категорії. Найбільш фіксованими виявилися категорії «бідні» та «середні»
за доходом – 2/3 опитаних по цих групах не бачать у річній перспективі зміни свого статусу.
Незначна частина тих, хто зарахував себе до «злиденних» і «бідних» бачать для себе висхідну
мобільність. Ті, хто зарахував себе до груп «трохи нижче середніх» та «середні» – бачать
перед собою у річній перспективі як покращення свого добробуту, так і його погіршення.
Одночасно спостерігаємо і зростання показників невизначеності – збільшується кількість
людей, яким важко спрогнозувати свої доходи.
Рисунок 1
До якої категорії ви можете зарахувати свою сім'ю за рівнем доходу /
До якої категорії може перейти сім'я впродовж наступних 12 місяців
(ключовий об'єкт дослідження – категорія "бідні"), n= 45
Станом на зараз

Можуть перейти в наступні 12 місяців
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Трохи нижче середніх

Середні за доходом
Трохи вище середніх

Експерти, яких у нашому дослідженні представляють в першу чергу працівники
соціальних служб, а також громадських організацій та фондів, за самооцінками рівню
доходів мало відрізняються від ключової групи досліджуваних. Останнє зумовлено тим, що
більшість з них перебуває на державній службі та має бюджетні зарплати. Оскільки суттєвих
відмінностей у смоідентифікації представників ключових груп не спостерігаємо, маємо
можливість характеризувати кількісні показники по всіх опитаних разом.
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Рисунок 2
До якої категорії ви віднесете свою сім'ю за рівнем доходу / До якої
категорії може перейти сім'я впродовж наступних 12 місяців
("експерти" та "бідні" разом), n=60
Станом на зараз
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Специфічною рисою групи «експертів», яка проявляється під час глибинних інтерв’ю, є
погляд на бідність «ззовні» – з боку системи, що надає допомогу та може спостерігати
зворотній зв’язок та результативність державних політик в сфері пом’якшення бідності.
Додаткове питання, що уточнювало самовизначення респондентів, пропонувало
відзначити своє місце на шаблях умовної соціальної драбини, де 1 означала найнижчий
статус, а 10 – найвищий. Як бачимо на наведених нижче графіку та діаграмі, самооцінки
тяжіють до нижчих показників (умовною серединою шкали є 5-6).
Рисунок 3
Розташуйте себе на шаблях певної "драбини" (самооцінка
суспільного статусу, абс.числа), n=56
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Рисунок 4
Розташуйте себе на шаблях певної "драбини" (самооцінка
суспільного статусу, абс. числа), n=56
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Додатково самовідчуття респондентів / респонденток уточнювалися завдяки питанню
про порівняння власного добробуту з наступними запропонованими категоріями:
Рисунок 5

З добробутом якої з наступних груп ви б могли порівняти рівень
вашого життя, абс. числа, n=55
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Бачимо, що і в порівнянні з іншими країнами, опитані схильні обирати варіанти з
наголосом на градацію «у бідній країні» (як у випадку, коли йдеться про малозабезпечених,
так і про середніх).
Суб’єктивність та відносність подібних самооцінок бачимо на наступній діаграмі:
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Рисунок 6
Суб'єктивна цінка стану домогосподарства станом на зараз /
середньомісячний дохід на одного члена родини, абс.числа, n=57

1
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до 2 тис.

21
2

біля 3 тис

12
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біля 4 тис.

Добрий (є можливість робити
заощадження)

1

2

Середній (доходів вистачає на все, що
потрібно для нормального життя, крім
заощаджень)

2
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2
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1
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навіть на необхідніше)

Порівняння самовідчуттів людини з більш-менш об’єктивними параметрами
(середньомісячній дохід на одного члена родини) дозволяє говорити про те, що людина
може себе зараховувати до «середніх» прошарків, незважаючи на дохід. Практики
заощадження так само пов’язані не тільки з реальними доходами, а й способом ведення
домашнього бюджету, структурою витрат. Дана діаграма демонструє значний суб’єктивізм
у самовизначенні, деталі якого можемо уточнити за рахунок якісної частини дослідження.
Ще одним спостереженням у нашому дослідженні (завдяки поєднанню якісних та
кількісних методів) стало те, що надаючи дані про сукупний дохід родини опитані
здебільшого враховують офіційні та регулярні грошові виплати (зарплата, пенсія, регулярні
державні виплати тощо). Натомість, усі неофіційні надходження (тимчасовий заробіток,
грошові перекази, гуманітарну допомогу, разові виплати, сезонний дохід від неофіційної
підприємницької діяльності) здебільшого не враховуються при оцінці сімейного бюджету.
Додаткове питання з уточненням можливих надходжень дозволило певною мірою
деталізувати перелік можливих джерел сімейного бюджетування:
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Рисунок 7
Структура надходжень в сімейний бюджет, абс. числа, n=60
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1

Підтвердження тому, що опитані схильні вимірювати бюджет передусім офіційними
грошовими надходженнями і не враховують усі інші види поповнення сімейного бюджету,
ми знайшли завдяки додатковим підрахункам та порівнянню суми доходу з сумою витрат на
1 члена родини. Це порівння дозволяє говорити про те, що у більшості опитаних витрати
перевищують дохід. Останнє додатково підтверджує думку про неврахування у самооцінці
власного матеріального стану усіх інших надходжень, крім офіційних та регулярних грошових
виплат.
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Рисунок 8
Співвідношення доходів та витрат на 1 людину, n=37
Дохід на 1 члена сім'ї
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Можемо виокремити три типи співвідношень доходів та витрат – коли витрати
перевищують дохідну частину (в середньому по цій групі – в 2 рази), витрати відповідають
доходу та витрати є меншими за дохід. Однак при цьому зауважимо, що обрання цих
стратегій має свою специфіку в кожній родині і напріму не залежить від рівня доходів.
Рисунок 9
Співвідношення доходу та витрат на 1 людину, n=37

7

витрати перевищують дохід

збалансовані дохід та витрати
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витрати менші за дохід

10

Культура (субкультура) бідності в Україні
(Центр близькосхідних досліджень (АМЕS), Аналітичний центр УКУ, за підтримки МФ «Відродження»)

Можемо припустити, що здебільшого люди при оцінці свого матеріального стану
прагнуть применшувати свої доходи, вважати такими лише регулярні офіційні грошові
надходження і не враховувати увесь спектр неофіційних грошових та негрошових
надходжень. Означене робить проблематичним вимірювання бідності в українському
суспільстві на основі об’єктивних параметрів прибуткової частини життя родини.
Кількісна частина нашого дослідження містила ще одне питання, яке по суті було
якісним. Ми пропонували респондентам / респонденткам розписати свій функціонал на
робочому місті, зазначити які види робіт вони виконують, скільки коштує година виконання
такої функції та скільки б вона мусила коштувати з їх точки зору.
Результати відповідей на це питання (відповіді давалися письмово в анкеті, але при
включеному диктофоні, коментарі інформантів фікусувалися в процесі заповнення
опитувального листа) дозволяють звернути увагу на низку моментів, які потребують
поглибленого вивчення.
Більшість опитаних не змогли деталізувати свій функціонал на роботі. Ті види
діяльності, що виконуються працівником в робочий час, нерідко є далекими від їх посадових
функцій, переключають людину на невластиві її посаді завдання та зменшують ефективність
роботи за профілем. Більшість працюючих не мають чіткого плану роботи, виконують
завдання в режимі «куди відправлять», працюють «то там, то сям». Це говорить як про
погану організацію праці на місцях, так і про небажання людини брати на себе
відповідальність і самостійно організовувати свій робочий день відповідно до посадових
інструкцій. Погана організація роботи та виконання невластивих посаді функцій без
видимого серйозного результату породжує відчуття неприємної втоми і невдоволення.
Максимально чітко перелічити свій функціонал із зазначенням вартості послуг змогла лише
одна з опитаних, яка працює перукаркою.
Лише одна людина з 32 опитаних, які дали відповідь на це питання, погодилася з
розмірами оплати своєї праці. Всі інші вважають, що їм повинні платити більше: мінімальне
значення – в 1,3 рази, максимальне – в 12,5 разів, середнє по групі – більше в 3,2 рази.
Соціальна структура українського суспільства в уявленнях опитаних
Уявлення людини про соціальну структуру суспільства відіграють для неї значну роль.
Вони формують соціальну компетентність, здатність розрізняти групи за різними критеріями,
оцінювати впливовість тих чи інших груп, джерела їх достатку та того способу життя, який
вони можуть підтримувати. Це дозволяє людини адекватно оцінювати своє місце в
соціальній ієрархії, формує відчуття справедливості / несправедливості, сприяє формуванню
тих чи інших поведінкових стратегій.
Єдиного погляду на соціальну структуру українського суспільства із зазначенням ваги
окремих груп на сьогодні не маємо. Можемо більш-менш говорити про показники
монетарної бідності (абсолютна – рахується з урахуванням прожиткового мінімуму,
виокремлює частку осіб, які не можуть задовольнити основні соціальні потреби, характерні
для даного суспільства; та відносна бідність – коли дохід не дозволяє підтримувати
прийнятний в даному суспільстві стиль життя), дериваційну бідність (врахування кількості та
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характеру соціальних виключень, які люди зазнають у своєму житті) та суб’єктивну бідність
(встановлюється на основі самооцінок людьми свого матеріального стану). За даними
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи1 у 2017 р. рівень бідності за
відносним критерієм за витратами склав 25,4%, за абсолютним критерієм за витратами
нижче фактичного прожиткового мінімуму – 48,3%, за абсолютним критерієм за доходами
нижче фактичного прожиткового мінімуму – 39,4%, за абсолютним критерієм за доходами
нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму – 3,7%.
За даними КМІС у 2017 р. рівень бідності (тобто відсоток людей, які зазначили, що їм
бракує грошей навіть на їжу) знизився порівняно з 2015-2016 рр. та склав 12%2. За даними
соціологічної групи Рейтинг у 2019 р. відсоток людей, які зазначили, що змушені економити
на їжі, склав 18%. Решта груп розподілилися наступним чином3:
Рисунок 10
Самооцінка фінансового стану, %, n=2400
Змушені економити на харчуванні

18%

Вистачає на харчування. Для покупки одягу, взуття потрібно
назбирати чи позичити

31%

Вистачає на харчування і необхідний одяг, взуття. Для таких
покупок, як хороший костюм, мобільний телефон, пилосос
потрібно назбирати чи позичити

32%

Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші покупки. Але для
покупки дорогих речей (таких як пральна машинка,
холодильник) потрібно назбирати чи позичити

12%

Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки. Для
таких покупок як машина, квартира, потрібно назбирати чи
позичити
Будь-які необхідні покупки можу робити в будь-який час

Важко відповісти / немає відповіді

4%

1%

2%

1

Комплексна оцінка бідності та соціального відчуження в Україні за І півріччя 2016-2017 років. Аналітична
записка. – Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи. Сектор дослідження рівня життя
населення. – К., 2017. – С.9.
2
Українське суспільство за 25 років: динаміка деяких соціальних показників. До 25-річчя Київського
міжнародного інституту соціології, 2017.
3
Опитування
IRI.
Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні:
червень 2019.
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/opros_iri_dinamika_obschestvennopoliticheskih_vzglyadov_v_ukraine_iyun_2019.html
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У 2016 р. ЦЕНТР соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» у 2016 р.4 виконав
дослідження, яке дозволяє розглянути окремо показники по Херсонській області на фоні усієї
України. Як бачимо, рівень суб’єктивної бідності в цілому по Україні є доволі високим
(йдеться про групи «Вистачає лише на продукти харчування» та «Вистачає лише на
прожиття»). Показники бідності по Херсонській області є хоч і не суттєво, але більшими.
Рисунок 11
Суб'єктивна оцінка матеріального стану (2016 р., Україна n=25000,
Херсонська область n=1000), %
Вся Україна

Херсонська область
28,3

Вистачає лише на продукти харчування

32,6
51,3

Вистачає тiльки на прожиття

50,3
16,7

Вистачає на все необхiдне

14,6

Живемо у повному достатку

0,7
1,2

Відмова відповідати

3,1
1,3

Наведені вище підходи до оцінки матеріального стану українців дозволяють певною
мірою скласти уявлення про масштаби бідності, доступність тих чи інших товарів, послуг,
стилів життя. Однак серйозною вадою означених оцінок є розсінхронізоване бачення
соціальної структури українського суспільства, що утруднює процес імплементації
управлінських рішень, творення програм пом’якшення бідності тощо.
УЯВЛЕННЯ ОПИТАНИХ ПРО СОЦІАЛЬНУ СТРУКТУРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Інформанти, говорячи про соціальну структуру українського суспільства, схильні
відштовхуватися від поділу людей на групи «бідних», «середніх» та «вищих» з їх певною
деталізацією.
Група «бідні» поділяється в різних варіаціях на три підгрупи:
1) «злиденні», «асоціальні», «люмпени» (вагу яких в соціальній структурі оцінюють від 3 до
15%)
2) «бідні-бідні» (15-20%)
4

База даних соціологічного дослідження «Соціально-політична ситуація в Україні». Центр соціальних та
маркетингових досліджень «СОЦИС», січень-лютий 2016 р., n=25000.
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3) звичайні бідні (опитані, що не поділяють групу бідних на підгрупи, визначають вагу бідних
в інтервалі 60-80%; ті, які до того виокремили 1-2 підгрупи, оцінюють вагу цієї групи в 2035%).
Група «середніх» сильно не деталізується і має від однієї до двох градацій:
1) «нижче середнього», «ближче до середніх», «трохи не дотягує до середніх» - 10-20%
2) середні (в інтервалі від 10 до 30%)
Група «багатих» так само має декілька градацій:
1) заможні (опис групи має як позитивну, так і негативну конотації і має перехідний статус – в
уявній соціальній структурі позиціонується як перехід від бідності до середнього рівня, і як
перехідна ланка між середнім прошарком та багатими).
2) багаті (домінують негативні оцінки, використовуються поняття «олігархи», «так звана
еліта», «багаті», які здебільшого подаються у протиставленні «ницим», а самі багаті
розглядаються як такі, що збагатіли нечесним способом) (вага групи оцінюється від 1% до
32%).
За усередненими суб’єктивними оцінками респондентів «бідні» в соціальній структурі
українського суспільства складають 61,5% «середні» – 26,5%, «багаті» – 11,5%.
Однак важливою є не тільки розстановка соціальних груп в уяві пересічного
мешканця, а й ті сенси та характеристики, які приписуються тим чи іншим групам, тобто за
якими критеріями пересічний мешканець Херсонської області типологізує людей з точки
зору їх місця у соціальній ієрархії. Нагадаємо, що образи «бідних», «середніх», «заможних»
та «багатих» сконструйовані людьми, які за власними самооцінками відносять себе до
«бідних» та «середніх» верств населення (29 – варіації бідних, 13 – варіації середніх).
«Бідні»
В першу чергу інформанти / інформантки описують бідність через депривацію як
часткове чи повне відсторонення від можливості задовольняти свої базові потреби. При
цьому йдеться фактично лише про їжу та оплату комунальних послуг. Інші базові потреби
розглядаються як взагалі недоступні.
Р8: Бідність, це коли вистачає на таке, на елементарне. От тільки на оплату послуг і на
харчування. Більше ми нічого собі позволити не можемо. Даже може і не хватать. То їсть,
більше вони собі не можуть позволити. Це бідність.
Жін.., 40 р., Чаплинка (ФГД)
Р.: А те, которые считают копейки, которые получают платежки, особенно в этом году, за
коммуналку, и они с ума сходят, они не знают где эти деньги брать.
Жін., 46 р., Скадовськ
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Р.: Даже в людей не має тапочок купить денег, не одіться нічого, абсолютно. Єсть люди, так,
як в нас якось виносять біля мусорки. Виносять в пакетах і єсть люди, підбирають і носять.
Тому що невозможно купить.
Жін., 59 р., Скадовськ (ФГД)
Р.: Це дуже бідні люди. В яких немає житла, або є житло, некомфортне. Мається на увазі без
усіх вигод (зручностей), які можуть бути. Бідні ті, які не мають машини і мають маленький
город.
Жін., 63 р., Скадовськ
Р.: Ці люди, наскільки я розумію, вони настільки зневірюються у всьому, тобто вважають себе
невдахами. І в якійсь мірі навіть може миряться з цим, вважають, що вони з цього вийти не
можуть. Це бідні люди.
Жін., 63 р., Скадовськ

Описуючи бідність як стан тривалої депривації (відчуження від можливості
задоволення базових потреб), опитані наголошують на тому, що її супроводжує також
відсутність моральної та духовної самореалізації. Життя перетворюється на психологічно
важку рутину, неприємне повторення, яке засмоктує, депресує та викликає відчуття хронічної
втоми.
Р4: Я считаю, что-то из серии, просто существуешь. Ну типа, на покушать, на якись там
ботинки и все. Ну скажем так, похилився забор від сусіда, його не має за що поміняти. Ну і я
считаю, що ну типа поїсти і одіться, всьо. Больше нічого.
Чол., 35 р., Чаплинка (ФГД)
Р.: Да, я считаю себя бедным.
И.: А… Вот если, эм, можно немножечко расширить? Вот это вот ощущение бедности –
почему вы считаете себя бедным?
Р.: Потому что у меня, весь образ жизни мой, сходится к тому, что у меня в пять тридцать
будильник, я встаю, иду на работу. Работа очень тяжелая, потому что ну никто не хочет
работать. Мне шестьдесят шесть лет, а молодежь не хочет работать.
И.: Ага.
Р.: Во-первых – усталость очень сильная. Приходишь домой, я иду в магазин покупаю, готовлю
кушать и по сути дела, пока приготовлю покушать, туда-сюда… И вот образ, образ жизни
сходится к сути, только к этому – посмотрел новости и …
И.: Рутина.
Р.: Рутина. И больше ничего… И там вот это… Именно психическая обстановка на работе.
Очень много, у нас текучесть большая. Тот кто пьет – прогуливает, приходится работать за
них. В общем – очень тяжело, физически тяжело.
Чол., 66 р., Скадовськ
Р2: Бідна людина - це та, яка не може себе реалізувати, і морально, і матеріально, я так
вважаю. Тому, що, ну це та людина, яка заходила першою, я забув, як її зовуть, вона колись
зайшла, вона каже, та що тут робить, та тут треба Сталіна. щоб пересажать усіх. Це
нормальний підхід? Не нормальний підхід. Ну що від нього можна очікувати. А я йому кажу, ти
будеш сажать чи тебе посадять при Сталіні? Він нічого не сказав. Тобто, бідна людина, це та,
в якої дійсно нема, скажемо так, тилу нема, нема сім’ї нормальної, нема дружини, нема дітей.
Чол., 59 р., Скадовськ (ФГД)
Р1: Да, мы бедные.
Р7: І за українськими [показниками] теж бідні.
Р2: И за украинскими. Мы боремся за существование. Мы не живем, мы не живем, мы боремся
за существование. Чтобы существовать завтра, мы должны искать средства к
существованию любым способом. И нанимаемся, и экономим, и что хочешь.
Р.1- Чол., 26 р., Р.2. – Чол., 77 р., Р.7 – Жін., 34 р., Скадовськ (ФГД)
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В конструюванні бідності домінують описи стану бідності, однак присутні й описи
ситуації бідності (яка пов’язана з якимись тимчасовими специфічними особливостями життя
людини, а також з типом населеного пункту). В першому випадку йдеться про вразливі
категорії населення, такі як, наприклад, мами-одиначки чи тати-одинаки, які готові
працювати, однак не можуть цього робити (бо не мають на кого лишити дітей на час,
необхідний для роботи), про людей з інвалідністю, які не можуть працювати там, де треба
виконувати важку фізичну роботу, а іншої на ринку праці нема.
У другому випадку присутній аспект порівняння міста з селом. Село подається як
злиденне, позбавлене перспектив та можливостей, як територія бідності.
Р2: Бідна людина, яка не може даже де заработать в даний момент. Це считається бідна
людина. Тому що в нас в селах не має даже де працювать. Ідуть на поле, а на поле, єслі,
напрімєр, мать-одіночка, взять її дитину, а на кого вона оставить дитину. То їсть, я считаю,
що це уже її можна прирівняти к бідності.
Жін., 40 р., Чаплинка (ФГД)
Р.1: Якщо в сім’ї єсть чоловік і дружина, да, нехай дружина дивиться за дитиною, чоловік може
піти на те поле і заробить хоч якусь копійку. Це не бідність, він уже може на щось заработать.
А от когда одна дружина, напрімєр, або остається батько одиночка. В мене єсть друзі, в яких
батько остався, п’ять дітей в нього, п’ять дівчат причому.
Р1: А бідність причому?
Р2: Він те, що, просто даже не може піти. У нього єсть маленька дитина, яку надо в час дня
забрать зі школи, а нема кому, бо друга дитина повертається в два часа зі школи. І так пішло.
В нього просто немає можливості заработать цих коштів.
Р.1 - Жін., 40 р., Р.2 – Жін., 40 р., Чаплинка (ФГД)
Р1: Є родина переселенців, які дві сестри, які інваліди другої і третьої групи. Вони просто
обмежені фізично працювати. Тут фізичної роботи повно, да, такої. Але вони, на жаль, не
можуть, покоївками працювати, кухарями працювати, і таке інше. А ким? Адміністратор?
Адміністратор теж в нас таке, да. Це адміністратор, але піди, помий туалет чи щось таке.
Фізичної роботи, теж працювати. І такого, вона бідна ця родина, і ми намагаємося якось їм
допомагати, хто, як може. Ну, а всі інші молоді, здорові нехай працюють.
Жін.,47 р., Скадовськ (ФГД)

Як окрема група «бідних» звучить категорія «вразливих», в описах якої так само
присутня і «ситуація» і «стан» бідності:
Р.: Ті хто хворі, багатодітні… Матері-одиначки теж… І чоловіки-одинаки, у яких є діти такі
теж є. Я думаю, це дуже вразлива. Ммм… Ті, безробітні, які несподівано так, втратили
роботу. Вразливі ще ті люди, яким за сорок п’ять років. Чому саме? Тому що вони теж можуть
опинитися без роботи. Особливо якщо вони не займаються самоосвітою, не розвиваються.
Таких теж досить велика кількість. Ну і вразлива молодь. Тому що в нашій країні не забезпечене
перше робоче місце.
Жін., 63 р., Скадовськ
Р.: Ну, во-первых – больные люди. Особенно вот, ну вот кто, вот пенсионеры. Ну вот
разведенные женщины, наверное.
И.: Це з дітьми?
Р.: Так. Эм. Ну вот, вразливі. Ну больные вот, женщины с детьми разведенные… Ну тот кто
пьет, пьющие. Социально… Асоциальные группы. Да. Вот с тюрьмы кто пришел, вот.
Чол., 59 р.,Скадовськ
Р.: У нас наприклад, людина яка вийшла, припустім, з мєст нє столь отдальонних, да? З
в’язниці, да? Вона потрапляє в соціальний колапс. Від неї сім’я відказалась, на роботу її ніхто не
візьме, тому що в неї репутація погана і жити, наприклад, їй нема де. І житло ми не можем їй
надать. І вона кудись повинна йти, ця людина. Значить що виходить?
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И.: Туди.
Р.: Украл, выпил, в тюрьму. Побил, украл, выпил, в тюрьму. То ось. Яка реабілітація може бути?
Не буде реабілітації. Ну це я утрірую чуть-чуть, але десь приблизно так.
Чол., 54 р., Скадовськ
Р.: Ну звісно, безхатченки, да, да, люди, які взагалі соціально незахищені, які взагалі не мають
нічого. Або люди-переселенці, в яких немає житла, у зв’язку з подіями на Україні, які вимушені
переїхати, наймати житло або жити у родичів і не мають можливості заробляти, ось це
найбідніші.
Жін., 28 р., СКадовськ

Ще одним специфічним моментом в описах бідності є те, що респонденти часто
асоціюють її з чесністю. Повторюваний наголос на слові «чесність» у прив’язці до бідності
говорить про брак відчуття справедливості: визнання того, що чесність призводить до
бідності передбачає наявність антитези, що саме нечесність веде до багатства.
Р6: Особенно в селах, що вона не може. Чи той дєдушка чи бабушка, що вони не можуть не
працювать. На огороді вони не можуть. Я вас скажу, у нас більшість така людей в селах. Даже
не то що, даже в Чаплинці візьми, тоже багато людей, які не можуть работать. Потому що
люди хворіють, не може людина піти, не має роботи. Понимаєшь, вот так. І які даже на
молоко не можуть собі виділити. Потому что вони тратять, только насколько вони чесні,
вони платять комуналку, платять все, а на себе нічого не остається. Вони даже не можуть
бутилку молока купить. Потому, что молоко тридцять гривень.
Жін., 59 р., Чаплинка (ФГД)
Р.: Але такі тарифи, вибачте, мінімальної зарплати, особливо в зимовий період без субсидій,
просто не можливо сплачувати людям, які чесно працюють, отримують мінімальну
зарплату, але цих коштів не вистачає, щоб просто сплатити елементарно послуги,
комунальні послуги і забезпечити себе продуктами харчування і нормально проживати.
Чол., 37 р., Чаплинка
Р.: Справа в тому, що дуже багато людей взагалі не платять ніяких податків. В нас також
можна заїхати в якесь село, побачити, які в них там мерседеси і так далі, і вони говорять, що
вони дуже бідні. Не платять податків ні за землю, ні за ту продукцію, яку вони продають.
Просто тіньові, різні схеми розроблені. У цьому плані. І вважаю, що просто в містах, людей там
більше бідних, ніж в селах. Особливо зараз, тому що в основному люди працюють. Я говорю за
Скадовський район. Там, я коли працювала, то по Дніпропетровській області дуже багато
їздила і бачила, що там дуже заможні люди. За кількістю.
Жін., 63 р., Скадовськ

Градація бідних всередині групи здійснюється через наголос на наявності
«правильних» і «неправильних» моделей поведінки, що напрацьовуються як реакція на
тривалу бідність та, одночасно, стають її причинами. Соціально схвалюваною (або хоча б
такою, яка викликає співчуття) є модель бідності, де люди в силу об’єктивних причин
позбавлені можливості заробити (старість, слабкість, наявність інвалідності, наявність дітей
тощо), однак при цьому тримають свій дім та себе самих в порядку (озвучується радянська
модель соціально схвалюваної бідності «бідненько, але чистенько»). Натомість, другий,
негативний образ бідності пов’язується з наявністю асоціальних звичок, нездатністю дбати
про себе (неприємний запах, бруд), небажанням працювати і залежністю від соціальних
виплат.
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Р2: Да. Я считаю, що бідні, це коли діствітєльно немає в цього чоловіка возможності піти даже
заработать цього. А не від того, що він сидить, п’є, курить, каже, я бідний. Нєт. В тебе руки,
ноги є. А єсть люди-інваліди, які получають мінімальну пенсію, йому надо за комуналку
заплатить в два раза больше, чим він получає ту пенсію. Оце бідність.
Жін., 40 р., Чаплинка (ФГД)
І.: Тобто є бідніші. А хто, шо вони, як вони живуть?
Р.: Хто немає роботи і вони сидять дома тільки на одних дєтских, на поле їздять ілі єсть такі
шо п’ють і їм харашо.
Жін., 27 р., Чаплинка
Р.: Вона приходить з цими дітьми, дітьми замурзані. Чоловік один і той самий, вони просто, в
мене таке враження, що вони не хочуть працювати, вони вважають, що їм просто мають
виплачувати якусь соціальну допомогу, і вони за такий рахунок, не знаю, чи живуть, чи каже,
чоловік мій не хоче працювати, а я не можу працювати, тому що в мене діти.
Жін., 29 р., Чаплинка
Р1: Жінка його получає на дитину якусь помощь. А є ще мама чи бабушка, пенсію забирає. Такі є
случаї, карточки забирають і пенсію. До нас приходять, ми переводимо на пошту, тому що
забирають і їм не дають, ну хто проживає…
І.: Тобто вони проживають разом?
Р1: Звісно. Тільки на один дохід. А працювати ніхто не хоче.
Р7: Я б хотіла зазначити, що ця категорія, це молодь, це люди до 35 років в основному. То їсть
даже є пенсіонери, які мало отримають, вони так не живуть. А живуть іменно, коли …
Р1: Виховання друге.
Р8: Ну єсть такі асоціальні поколєнія. В них по п’ять поколеній і вони привикли так жить і по
другому вони не будуть жить.
Р.1., Чол., 60 р., Р.7. – Жін., 57 р., Р.8. – чол., 42 р., Чаплинка (ФГД)
Р.1: А кричать можна кругом, от приходять і кричать, от всі обіжені. А ти сам щось зробив,
хоть пошук роботи зробив, хоть пішов на те поле, як у нас, чи в тебе не має роботи, ну давай,
ой, нема сигарет, дайте хоть, ой, як то кажуть. Я йому говорю, на тобі віничок і коло мене
тут прибери коло пенсійного фонду, я даю тобі 50 гривень за той участок весь. Знаєте, що він
мені відповів, я не працюю. Так вибачте тоді, тоді я не знаю, якого треба психолога цій людині,
ну що цій людині треба.
Чол., 60 р., Чаплинка
Р2: Моя особиста думка, бідні у нас люди - це тільки пенсіонери і інваліди, які отримують 1500
гривень, це справді бідні. За кого балакав Олександр - це хитрі люди, це не бідні люди. Вони
працездатні, але вони відмовляються працювати. Вони штучно зробили себе бідними. Якщо
пенсіонер не в змозі, він втратив вже працездатність і він не в змозі працювати, тільки ці
люди вважаються справді бідними.
Жін., 25 р., Чаплинка
Р4: Я хочу сказати, що бідність сімей визначається не лише її доходами. Як вони говорили, що
вони приходять, четверо дітей. Це ще ставлення самих людей. Ставлення до свого життя, до
своїх діток, до свого способу життя, який вони хочуть вести. Іноді ми сталкуємось багато з
такими сім’ями. Приїжджають, в них може бути п’ятеро, шестеро дітей, але мама
використовує свої доходи максимально. І воно там, там діток багато, і може хай воно буде
бідно, але чисто, але це видно, як люди ставляться до себе, до своїх дітей. А єсть такі, що
дійсно, що вони не хочуть. Вони звикли, що їх утримують… Вони звикли, щоб їм хтось щось
давав. Но зразу видно сімей, які живуть максимально на свої доходи і ті, які не має бажання, які
тільки звикли жити за рахунок держави.
Чол, 60 р., Чаплинка
Р1: Ну, так скажемо, що тут дійсно таких бідних, що жахливо, мабуть, і не може буть апріорі.
Тому що в будь-який момент він може підробити десь. Якщо це не сезон, то люди постійно
будуються. Тут постійно потрібні будівельники. Тут їх просто безліч. Тут їх стільки буде
18

Культура (субкультура) бідності в Україні
(Центр близькосхідних досліджень (АМЕS), Аналітичний центр УКУ, за підтримки МФ «Відродження»)

тисячі, тисячі… Но в нашій місцевості треба крутитися, більше ніж там, де є підприємства.
Але бідних таких, щоб особливо, немає. Всі знають, що можуть заробить, ті, хто хотять
працювати.
Жін., 40 р., Скадовськ (ФГД)

«Середній клас / група /верства /прошарок»
Описи «середнього класу» є менш деталізованими, містять значно менше уточнень та
пояснень, прикладів та ілюстрацій. До того ж опитані вживають різні словосполучення зі
словом «середній» для означення та опису даної верстви. Говорять про «середній клас»,
«середній прошарок», «людей із середнім достатком», «середній бізнес».
Деталізація стану «середній» в глибинних інтерв’ю виводить на розуміння того, що
цим поняттям люди описують стан, близький до свого. Для більшості опитаних, бути
«середнім» означає бути таким, як усі. Опис даної групи зосереджено на розширеному,
порівняно з «бідними», переліку доступних благ та послуг. Йдеться про наявність житла,
можливість повноцінно харчуватися, а також виїжджати на відпочинок (як в межах країни,
так і закордон).
В цілому опис групи має позитивну конотацію і здебільшого виглядає як краща
проекція бідності.
Р8: Це наоборот, середній, це когда уже можна, і забор поставити, і якийсь ремонт зробить.
Це середній рівень. Коли можна купити щось те, ну не завжди, але ж хотя б ізрідка те, що тобі
подобається. Їсти более-менее доброякісні продукти і позволити собі лікуватися. Якщо ти
заболів, якісно пролікуватися. Думаю, це середній рівень.
І.: Є якісь доповнення до цього?
Р2: Все правильно. Середній це коли, да, хотя би є щось собі купити. Без відпочинку, наверно. То
вже наверно, више.
Р.8 – Жін., 40 р., Р.2 – Жін., 30 р., Чаплинка
Р7: Середній рівень – це людина, яка може собі відкласти і поїхати, чи на відпочинок, чи з
дитиною на якийсь, в розважальний парк, може дозволити оновити гардероб, так саме
весняний і літній, може дозволити відкласти кошти на щось, на придбання житла, на
придбання автомобіля, чи якоїсь техніки.
Р5: Тобто це не досить і багаті люди, але у них вже є можливості мати якісь додаткові
блага, крім тих мінімальних, які людині необхідні. От я в принципі в цьому згоден.
Жін., 57 р., Чаплинка
Р.1: Наприклад, це ті, які щороку можуть дозволити відпустку, десь поїхати, відпочити. Це не
великі, скажімо, не великі, не затратні курорти. Це максимум десь, я таки сподіваюсь, що це
ближче до Єгипту, десь Туреччини, максимум, або щось таке. А скоріше по Україні. Тобто
витрачають не багато – тисяч 10, 20 на сім’ю, скажімо, за поїздку.
Р3: Доларів?
Р8: Гривень.
Р.1 – Чол. 26 р., Р.3 – Жін., 63 р., Р. 8 – Жін. 27, Скадовськ (ФГД)
Был средний класс, которые зарабатывали нормально, это, они там не жили кучеряво, но они
там и не считали вот эти копейки и не боялись, что у них где-то там еще горит лампочка,
что ты вышел из комнаты в комнату и не дай Бог забыл там где-то лампочку, потом там
что-то капнет это, а газ так я вообще молчу, потому что еще и газ.
Жін., 46 р., Скадовськ
Р.5: Враховуючи, що в нас місто не велике і не всі медичні послуги можна отримати в
Скадовському районі, і якість цих послуг відрізняється, ніж, наприклад, в Херсоні, а це вартісні
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послуги. Тобто якесь там дослідження, ну, це тисяча, дві, це так – один раз з’їздити. Потрібно
іще, крім відпочинку, якщо ми говоримо про середній клас, тобто це люди, які можуть собі
дозволити ці медичні послуги. Ну, я вже не говорю про продукти харчування, і одяг, і так далі.
Ну, додати я хотіла.
Жін., 57 р., Скадовськ
Р.: Да, середньо, ну не очень середньо, но небідна і не багата.
Жін., 27 р., Чаплинка

Позитивні описи підсилюються за рахунок визнання того, що цей достаток не дається
просто так. Людина повинна для цього багато працювати. Додатковим уточненням є також
наголос на тому, що цей середній рівень є результатом «колективних зусилль» – здебільшого
йдеться про родинні зв’язки (або про спільні зусилля членів родини заради покращення
матеріального стану, або про старше покоління, яке і саме продовжує працювати, і має
підтримку від своїх вже дорослих і успішних дітей).
Р.: Я думаю, що це люди, які пашуть. Люди зайняті. Не може буть ну не то шо не може, я
думаю, моя суб’єктивна думка, що не будеш ти у цій категорії вище середнього, якщо ти не
вкалуєш, якщо ти не пашеш. Просто на пенсії ти не будеш у цій категорії. Це скоріш за все
основна робота плюс якась підприємницька можливо діяльність чи підробітки чи ще щось, або в
нас є батьки які нормальну пенсію отримують плюс діти десь за кордоном діти допомагають і
ось вони наприклад у цій категорії. Або якісь додаткові доходи. Основний дохід плюс додаткові.
Якщо говорити про людей працездатного віку, то я думаю вони все-таки пашуть.
Жін., 39 р., Чаплинка
Р.: Середня прослойка. Я вважаю, це люди, які мають квартири або будинки сімейні. Хай вони
будуть невеличкі, з усіма вигодами, які мають невеличкий город у маленьких містах, які мають
машину, ну і звичайно техніку. Мається на увазі те, що допомагає виконувати саму різну
домашню роботу, ну і, звичайно, на городі. І ті люди, які вміють, це саме головне – вміють, себе
показати, тобто вони, як правило, середній клас, як правило, мають або спеціальну вищу
освіту, або вищу освіту. Ну, звичайно, як правило, це далекоглядні люди, які розуміють, чого
вони хотять в своєму житті. І вважають, що навіть зараз, в цих страшенних умовах, можна
чогось досягти. І ще, що я хочу сказати за людей середнього. Звичайно, вони, як кажуть про
них «трудяжки» - дуже багато працюють, всі сімʼї.
Жін., 63 р., Скадовськ

Середній клас / група /верства розглядається переважно в контексті підприємницької
діяльності з відповідними характеристики особи-підприємця: відповідальність, самостійність,
працьовитість, вміння планувати своє життя. Однак йдеться передусім про малий бізнес,
який є нестійким та потерпає від змін економічної кон’юнктури та політико-економічного
клімату в країні.
Так, середній бізнес – це люди, які самі беруть відповідальність за своє життя, вони не ждуть
допомоги від політиків, від президента, вони не шукають винних, що хтось не прав, вони
просто самі роблять те, що вміють ну і йдуть до своєї мети.
Жінка, 33 р., Скадовськ
Р3: В Скадовську середній клас має середній бізнес, да, він уже не середній, він уже, можна
сказати, бідніший. Бо податки не дають розвиватися середньому класу. Їх можна поділити на
дві категорії: є, які мали статки, і вони розвиваються, а ті, які тільки почали, вони не можуть
розвиватися з цими податками.
Жін., 47 р., Скадовськ
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Додатковим аргументом щодо того, що середній прошарок є лише покращеною
проекцією бідності, навіть якщо людина займається підприємницькою діяльністю, є те, що в
описах доходів таких людей все одно зберігаються різні форми фінансової допомоги від
держави – соціальне забезпечення для дітей, субсидії тощо. Відповідно, йдеться про людей,
яким бракує грошей на той набір сервісів та товарів, який формує відчуття наявності життя,
кращого за бідне.
Р.: Отут такий середній клас як я, скажем так, тоїсть це ті люди, які не голодні, які можуть
заплатить за комунальні послуги, у більшості з них є субсидії по комунальним послугам, ще
сюда можуть бути ті, у яких є свій магазинчик, або своє дєло, но вони зараз виживають хуже
ніж я на своїй зарплаті, я це бачу. Я це бачу як вони раніше: «Так ето хто, бо ми ж з магазіном»,
і як вони сєчас так дивляться - ну купи хоть шо небуть, бо йому день треба постоять і
заробить хотя би хлібину і щось і ше. Знаєте чим відрізняється це шо сам себе забезпечує? Від
державної роботи чи роботи? Бо на роботі ти можеш захворіть, у тебе є лікарняний, або во
всяком случає якась гарантована відпустка, у тебе гарантована зарплата на місяць. Ти ходиш
на роботу і вона у тебе гарантована. Хай вона менша ніж у цього прєдпрєніматєля так
називаємого, но вона гарантована. А у цього якщо він сьогодні захворів, то вся сім’я голодна і
гола, боса і пошло всьо прахом а ти ж не будеш надкусувать той камінь, який в нього
лежить шоб продать, допустім. Чи ті тряпки, шо вийшли з моди чи вигоріли чи ще щось, от
по етому я їх тоже в цей середній клас щітаю, які виживають, скажем так, самі.
Жін., 62 р., Чаплинка

Р8: Я думаю, что эта какая-то минимальная заработная плата есть, по любому, в этого
человека. Ну, и если, есть муж, жена, то у них обоих заработная плата, то они уже могут
чуть-чуть лучше питаться, когда что-то покупают себе из одежды. Что еще сказать? Ну,
может, могут еще подрабатывать. Еще, если у них есть дети, то какие-то льготы, и какаято соц. помощь дополнительная, и какая-то субсидия дополнительная может быть. Ну,
сейчас же ж субсидии только тем, кто работает, вроде, как выдают. И они как раз попадают
в эту категорию, ну я так думаю.
Жін., 23 р., Скадовськ (ФГД)

Респонденти також звертають увагу на те, що дороговартісні сучасні гаджети не є
індикатором приналежності до середніх чи вищих груп. Їх наявність скоріше говорить про
специфіку конкретної моделі бюджетування у певній родині, систему цінностей та
пріоритетів, ніж про реальний стан фінансових справ. Під час опитування експертна група
особливо наголошувала на тому, що нерідко сім’ї, які є об’єктом соціальної допомоги, мають
дорогі телевізори, смартфони, але при цьому – голодних і недоглянутих дітей, шалену
бідність навколо дорогої речі, поставленої у центр системи цінностей споживання. Останнє
поєднується із залежністю від кредитів із подальшими проблемами зростання боргу та
неможливості його повернути.
Р.: Середній достаток – це люди які мають якийсь стабільний дохід, які докладають зусиль щоб
мати стабільний дохід, тобто вони не просто сидять і їм там пенсія капає, а я маю на увазі,
що людина щось робить, ходить на роботу чи якісь підробітки чи городину обробляє чи ще
щось робить, докладає зусиль щоб мати цей середній достаток. Разом з тим не можуть
заощаджувати. Якісь дороговартісні речі купувати, але знову ж таки це питання пріорітетів.
Коли я говорю що не можуть дороговартвсні речі купувати, я наприклад не можу собі дорогий
смартфон купити бо у мене інші пріорітети. Бідна сім’я може купити собі смартфон, але
вони всі будуть зубами клацать.
Жін., 39 р., Чаплинка
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«Багаті / еліта /вищий клас»
В описах «багатих» бачимо, що опитані так само наводять стандартний набір товарів
та послуг, які були присутні в характеристиках «бідних» та «середніх». Відмінністю є те, що
уявні багаті не відчувають обмежень у доступі до них, можуть дозволити собі витратити
гроші, не рахуючи їх. Добробут тримається не лише на заробітках, а й на банківських
депозитах, переважно в інших країнах та не в українській валюті. Додатковим важливим
наголосом, який набагато менше представлений у описах середньої верстви, є можливість
отримання доброї освіти в Україні чи закордоном. А також і те, що багатство властиве
передусім людям самостійним, які самі будують свій бізнес, не працюють на когось, а,
навпаки, самі створюють робочі місця для інших людей.
Р.: Багатий? є можливість навчатися, можливо за кордоном навчатися, так, і теж
отримувати дороге, якісне лікування якщо необхідно… можливість покупати одяг дорого
вартісний і техніку також. А, ну і можливість відпустки, хоча б там раз на рік, з виїздом кудинебудь. Ну, бажано щомісячний прибуток, можливо, від депозитних вкладів, можливо, бо вони
соціально захищені, не дивлячись на ситуацію в країні, бажано у доларовій валюті, я не знаю, ну
можливо якийсь бізнес, який приносить прибуток. От це можна вважати критеріями багатої
людини. Ну во всяком случае так я дивлюсь по нашим скадовчанам, які мають таку
можливість, то дійсно багаті люди, ну і звісно гарний будинок.
Жін., 28 р., Скадовськ
Р.: Це може сільськогосподарське, може переработка якась. Може бути автопредпріятіє якесь,
надання послуги автобусам, автобуси, наприклад. Ну я ж кажу, їх по пальцам можна
перещітать. Таких людей їх небагато скажем так. Їх небагато. У когось єсть сєть магазінов.
Не один скажем так, а 3-5. От таких людей небагато.
Жін., 62 р., Чаплинка
Р6.: Ми думаємо про те, що ми не можемо потратити сьогодні всі ті кошти, що в нас єсть,
тому що не знаємо, що буде через місяць. А це ці люди, вони використовують гроші, сьогодні
схотів так, завтра так, вони можуть спокійно собі обирати те саме медичне обслуговування.
В не загальних оцих наших звичайних лікарнях, а в якихось медичних клініках приватних. Ті самі
поїздки, той самий одяг, а в кого не одне може мати, не одну квартиру, не один навіть будинок.
То їсть - це люди заможні, це люди багаті. І освіту вони можуть отримати, хорошу освіту. Я
думаю, на даний момент це для нас дуже важливо.
Жін., 29 р., Чаплинка (ФГД)
Р2: Моя думка, що багаті люди однозначно працюють на себе. Тобто, якщо це організація, то
однозначно, то багаті там люди не працюють. Ну такого прошарку там немає. Це моє
особиста думка.
Жін., 40 р., Чаплинка (ФГД)
Р5: Якщо більш так трохи простіше сказать, моя думка, що багаті люди, це ті люди, які
мають статки, дохід, який перевищує в кілька разів необхідне, якщо брати в розріз на одного
члена сім’ї.
Чол., 37 р., Чаплинка (ФГД)
Вони раціонально свій бюджет розприділяють. Да, вони можуть більше благами
користуватися, чим середній, менш забезпечені, але все-таки, свій бюджет вони добре
розцінюють і розписують його, я думаю. То їсть, вони не використовують його просто так.
Жін., 25 р., Чаплинка (ФГД)

22

Культура (субкультура) бідності в Україні
(Центр близькосхідних досліджень (АМЕS), Аналітичний центр УКУ, за підтримки МФ «Відродження»)

Р5: Дуже багата людина, якщо описати, я думаю, всі погодяться, це людина, яка взагалі не
переживає за завтрашній день, тому що в неї рахунки в банку є і валютні рахунки. І не тільки в
нашій країні, а й можуть бути за кордоном. Тобто, ці люди, дуже вони, як правило, тобто, вони
ці ризики, які можуть бути, як правило, прораховують наперед. Може революція случиться
Велика Жовтнева, там, чи ще якась. Ну тобто, вони собі завжди мають про запас якісь шляхи
відходу і так далі. Щось случилось в цій країні, вони їдуть за кордон, в них там рахунки є, вони
там будуть теж безбідно проживати, знову ж таки. Крім того, люди ці, як правило, мають
якийсь бізнес. Ознака їх багатства - це якісь підприємства, може і не одне навіть підприємство,
а декілька підприємств, цілі маркетингові сітки, і так далі. Ну тобто, це дуже багаті люди. В
моєму розумінні так виглядає.
Чол., 37 р., Чаплинка (ФГД)
Р3: Ми зараз бачимо, і по телебаченню, і навкруги себе дуже багатих людей, які навіть і не
приховують свої статки, і ми бачимо, що ці статки зароблені не чесним шляхом. Тобто, ну це
…
Р2: А у вас єсть документи?
Р1: Декларації електронні депутатів, які ніде не працюють, але мають величезні … Я про це
кажу, про тих олігархів, які депутатами. Згодні?!
Р.1 - Жін., 40 р., Р.2 – Чол., 59 р., Р.3 - Чол, 31 р., СКадовськ (ФГД)
В нас є топові чиновники, депутати народні, які не на себе працюють, а на державу. Але є
досить багатими заможними людьми. Так, що тут не тільки на себе. Вони працюють на
державу офіційно, але чомусь являються багатими людьми.
Чол., 37 р., Чаплинка (ФГД)

У описах багатих з’являються негативні конотації. Багатство розглядається як прояв
жадібності, жаги до необмеженого споживання, неповаги до інших, присутні мотиви
аморальності чи звинувачення у злочинних діях, зароблянні нечесним шляхом.
Однак в негативних коментарях з проводу багатства можемо зафіксувати розрізнення,
певну градацію всередині цієї групи.
Однозначно негативні описи стосуються «далеких» багатих (політична еліта, олігархат,
депутати тощо). Тобто, йдеться про групи людей, з якими опитані не перетинаються
персонально, а свої уявлення про цих людей формують переважно з опосередкованої
кимось / чимось інформації (ЗМІ, плітки).
И.: Так, все що є важливим як їх можна ідентифікувати, як можна сказати, що людина от
відноситься саме до цього класу.
Р.: Ну, політична еліта, тобто центральна якась особливість, тобто це люди, які на мій
погляд, стара система, люди які вже зажралися і мають піти…(сміється). Т.е. понимаете,
люди на самом деле, ну я би сказала скоти, по другому я сказать не могу, к сожалению.
И.: Тобто як людина скот, то це політичний лідер?
Р.: Вот да, вот у меня появилась такая ассоциация, вот да, вот потому что человека с
какими-то моральными принципами я еще там не встречала. Т.е это человек который
умеет врать, который майже завжди хабарник і якій бачить тільки свою вигоду.
И.: А майже завжди хабарник? Ось це ось цікаве формулювання про майже…
Р.: Майже, тому що я не можу сказати за кожного, тобто можливо хтось, тобто я вважаю,
на мій погляд такий стереотипний – да, ось це стереотип. Політична еліта на місцях таке
саме, тільки у меншій формі.
И.: Тобто вони близькі?
Р.: Да, тільки у мініатюрі, все. Тобто і мене завжди непокоїть що всі все це знають і всі
мовчать.
Жін., 33 р., Скадовськ
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Р1: Різні. В нас є бандити, які в тюрмі мають бути. Віктор Федорович був, особливий бандит, і
так далі. Потім є люди, які збагачуються, не дивлячись на інших. Це теж, мені здається
неприйнятно.
Чол., 59 р., Скадовськ
І.: Ясно, а вот богатый человек? Какой у него должен быть достаток?
Р.: Ой, я не знаю, у них вообще аппетиты такие...
І.: Аппетиты, да, а они должны чем-то владеть обязательно?
Р.: Я не знаю за них, я не хочу за них…
І.: Т.е. вы не представляете себе богатых людей?
Р.: Нет, я не, таких вот элиты – нет. У меня о них очень плохое мнение.
Жін., 46 р., Скадовськ
Р7: Це люди, які, так сказать, не всім ізвєстні. В них узкий круг, вони приймають рішення, в них
дуже великі статки, яких ми не можемо охопити, як сказать, зрозуміти, зачем їм такі великі
статки. І вони далі-далі їх нагромаджують, щоб стати дуже-дуже багатими. Ну так.
Р1: Більші впливовим, мабуть.
Р8: Да, вони мають владу. Владу і багато людей, які задіяні на те, щоб, во-первих, їхні оці всі
маєтки обходить і працюють на їхніх підприємствах.
Р.1 – Жін., 40 р., Р.7 - Чол., 25 р., Р.8 – Жін.., 29 р., Скадовськ (ФГД)

Іншу групу складають «близькі» багаті – місцеві чиновники та депутати районних рад,
бізнесмени, тобто ті, з ким опитані так само не мають прямого контакту, однак можуть
спостерігати за їхнім життям у безпосередній близькості і напрацьовують індивідуальне та
колективне ставлення до співмешканців міста. Там, де йдеться про «своїх» багатих –
негативні нотки в описах поєднуються з виправдовувальними мотивами (наголосі на тому,
що це важка праця, активність та знання, персональні риси характеру (підприємливість), які
допомогли людям скористатися можливостями.
Багаті, ну зрозуміло. Багаті це ті, які мають будинки і палаци, я так вважаю, більше мабуть
двохсот п’ятдесяти – трьохсот квадратних метрів. Це я так вважаю. Крім того мають по
декілька машин, мають катери там і так далі. Тобто якщо у них дохід, я вважаю багатий дохід
в сімʼї десь буде близько сто п’ятдесят тисяч гривень в місяць. Це вважаю, можна сказати
починають тільки багатство. За своїм досвідом життєвим я спостерігаю, багаті люди, які
досягають якщо тільки десь більше ста п’ятдесяти тисяч гривень доходу, за місяць, то потім
у них просто перемикає точно мозок, тому що все вважається мало, мало, мало і вони
вважають себе навіть бідними людьми. І таких прикладів, звичайно, дуже багато. І вони
думають так, що просто-напросто в них більше, як сказати, вимог до того, щоб… до
суспільства, вони... Їм всі винні, вони кращі, ну і звичайно, як правило, це хами. Велика рідкість,
коли нормальні люди.
Жін., 63 р., Скадовськ
Р.: І от раз ті середні роки, не будемо називати прізвища, ви сказали тут не можна робити.
Але вони власники частини районів тут в нас, і вони же в нас і в областній раді, і вони вже в нас
власники комунальних підприємств, і власники власних підприємств водночас. Це люди, от які
використовують владні повноваження, інтереси збагачення, про яких ми говорили. Це ті,
якраз і не любимо.
Чол., 31 р., Скадовськ (ФГД)
Р1: Ну дивіться, в Чаплинці багатих людей, я считаю, якщо людина має бізнес і при цьому
сплачує податки, то ми бачимо, що людина дійсно має штат людей найманих, да, на них
працюють, то дійсно ця людина рахується в нас багатою. Тому що вона може позволити собі
дуже багато благ. При цьому, при цьому вона і несе відповідальність, як і за цей бізнес, як і за
цих людей. Якщо це все, якщо це законопослушний громадянин. А якщо він, людина прийшла до
нього на працю, даже на то поле, а він їй не зміг заплатить, або, як то кажуть, обдурив, я не
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считаю. Да, він може при цьому бути, я рахую, що я не хочу відносити таких людей. Хоча думка,
цим олігархам надо трошки поварочивать своє обличчя до людей, а не використовувати їх.
Чол., 60 р., Чаплинка
Р1: Ні, чому, є. Ті люди, які попіднімалися. Насправді, я не поділяю, скажімо отаке негативне
ставлення до тих, хто збагатився навіть останнім часом. Тому що зараз, реально є
можливості, застосовуючи десь нові технології і так далі. Використовуючи в допомогу і
зарубіжні програми, і так далі.
Чол., 31 р., Скадовськ (ФГД)
Р1: А тут взагалі-то в Скадовську живуть ті, хто тут мають статки - бізнесмени підприємці, вони дійсно важко працюють. Це так. І хто хоче більшого доходу собі, він повинен
працювати зранку до вечора на свій бізнес, який він собі започаткував.
Чол., 59 р., Скадовськ (ФГД)
Р.: Багаті? Ну та, одиниці є. знову ж таки люди які мають великий бізнес або
сільгоспвиробники, які не просто в тебе є поле. А ти настільки розумна людина шо ти ідеш в
ногу з часом, вивчаєш якісь новітні технології і ти скорочуєш витрати на тих виробників і
ще щось. Десь ти комп’ютеризуєш десь механізуєш, тобто це умнєйші люди. Якщо говорити
про Чаплинку. Я от таких людей дуже поважаю от наприклад в нас в Чаплинці, кого я знаю
багатих.
Жін., 39 р., Чаплинка

Описуючи багатих, частина опитаних усвідомлює, що говорить про те, з приводу чого
не має персональних знань та досвіду.
Р.: Ну вони за заборами, за якими нічого не видно, тема закрита, ніхто не буде публічно
хвалитися, хоча слухи ходять, що у місті є двоє, чи більше, міліонерів, от.
И.: Але вони не демонструють, так?
Р.: Звичайно, конечно. Закрита інформація, ніхто публічно про це не каже, у деклараціях там
може щось пишуть, но декларації ми ці не бачимо.
И.: Люди не сильно влазять в це питання, так? Ну громада, знаєте, невеличке місто, всі – всіх
знають…
Р.: Ні, вважається в нас якось не чемним задавати таке питання людям. Так, зовні, бачимо
хто на якій машині їздить, хто у чому ходить, ну це такий, косвєнний, як то кажуть, показник
добробуту.
Чол, 66 р., Скадовськ
Р.: (сміється) нє, з такими людьми багатшими я не встрічалась. Я ще багатих… ну… не
общаюсь і не бачила.
Жін., 27 р., Чаплинка
Р.: Мені щось тяжко казати, тому що в моєму оточенні немає багатих людей, як я їх розумію
собі, тобто це людина яка має предмети розкоші і має на них кошти, наприклад купити літак,
яхту, ну от як мені потрібно піти і купити собі хліб, він може піти і купити собі яхту
дозволити, чи на своєму літаку вилітити в якусь країну, а завтра у якусь другу, тобто це в
понятті моєму є багата людина. А що я можу сказати? Ну круто, я так не вмію, (сміється), но
мне бы так хотелось, что я еще могу сказать?
Жін., 33 р., Скадовськ

«Заможність»
Для пом’якшення негативної реакції на багатство, проявленої інформантами, ми
пропонували їм описати групу людей з більшими від них статками через поняття
«заможність». Більшість опитаних описує заможність майже в тих самих категоріях, що і
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«середній клас / верству / прошарок». В значній мірі це описи, які сконцентровані на
доступному наборі товарів та послуг. Заможні описуються як певна перехідна форма між
бідністю та середньою верствою, а також між середньою верствою та багатими. Відповідно,
в уявленні респондентів / респонденток «заможні» не мають чітко фіксованого місця в
соціальній структурі і одночасно є і кращою проекцією бідності, і першою сходинкою
багатства. Це також задає і оціночний формат – «заможність» подається і як результат
копіткої праці, вкладань власних сил та коштів, і як «аморальність», здатність не зважати на
інших у реалізації власних інтересів (те, що здебільшого приписується багатим).
Р.: що дуже відрізняє людей от бідних від заможних, бідні майже завжди знаходяться у якомусь
стані, що вони щось повинні зробити, вони мусять, да, в них маже завжди є почуття вини, що
вони щось не так зробили, а просто у заможних, от скільки я наблюдала, бачила, в них це
відчуття майже відсутнє, якщо вони зробили навіть щось не так, щось не коректно по
відношенню до другогї людини, чи щось, що на погляд інших людей є десь аморальним, десь
перейшли як кажуть «по головам», тих людей в загалі це не тривожить, не хвилює, і вони
навіть не бачать це так, вони думають, що все це нормально і це є дійсно норма.
Жін., 33 р., Скадовськ
Р2: А ви знаєте, я, чесно кажучи, вже багато прожив на цій землі, я не знаю, це коли люди не
считають, не рахують копійки - це заможна людина.
Чол., 59 р., Скадовськ (ФГД)
Р.: Человек заможний, у которого есть устойчивый источник дохода, устойчивый. Которого,
отобрать его на данный момент проблематично. Или он наследство получил когда-то, или
когда-то он работал хорошо. В общем, нельзя сейчас именно разорить. Если, допустим,
сейчас человек работает на производстве, производство сократилось, его уволили - и это уже
риск. А у этого человека, если у него устойчивое, есть у него жилье, есть что-то, значит, в
запасе и так далее. Ну вот он заможен, чувствует себя уверенно. И может позволить то, что
другим … Вот это, мне кажется, заможный человек. Таких тоже много есть.
Чол., 77 р., Скадовськ
Р.: Вони не сильно багаті люди, но вони не бояться завтрашнього дня. Не бояться захворіть,
вони не бояться… можуть своїм дітям підставить плече, бо одне дєло начінать з чемодана, а
інше з пари тисяч доларів. То разниє вєщі.
Жін., 62 р., Чаплинка
Р1: Заможний – якщо, напрімєр, єсть критерій життя, да, якщо людина заможна, що вона має,
що в неї повинно бути? Достойне життя, так. З чого воно складається? Приватний будинок.
Це вже, як який заможній. Діти виучені, да. Навчання, це дбається. Нікого, чужих ніхто не буде
пускать нікуди, розвиток бізнесу, все. Це дуже, не скажу, що це люди дуже, які, ну, вони самі
вчені, вони набирають людей дуже кваліфікованих, в тому плані, щоб вести це, щоб виглядати
заможнім, треба до цього іще все це якось піддержувати. Одна людина не може нічого
зробити. Значить, должна бути якась команда чи оцей весь осередок, який оцю людину
постійно держе в заможнім. Тут же і ставки, тут же і заробітна плата, і бізнес, і відношення
до цієї країни, в якій ти живеш, і патріотизм в цій країні.
Чол., 60 р., Чаплинка (ФГД)
Р.: Заможність описати? Ну, перше – це людина, як правило, вона дуже доглянута. Доглядає за
собою. Друге – це брендовий одяг. Так? Третє – це звичайно, вони не дуже люблять ходити,
вони їздять. Ну, звичайно, якась там брендова машина. Ну і навіть манери, у цих людей не такі,
як у звичайних людей, як правило. Не у всіх, але як правило. Манери - це зверхньоглядність на
всіх інших і те, що вони вважають себе кращими, елітою, як вони себе називають, елітою.
Жін., 63 р., Скадовськ
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Р.: Ну это хорошие бизнесмены, те, которые, допустим они в достатке живут, но они их
честно заработали, они их не украли, ничего, они их честно зарабатывают, вкалывают
сутками люди. И таких я и здесь знаю, и в Киеве знаю, и у нас знаю тех, которые это самое,
которые действительно кровью и потом можно сказать что зарабатывали эти деньги,
начиная с копеек и достигли такого уровня. Но их эти деньги не испортили, это нормальные
люди.
И.: Т.е. тут еще критерий, что люди не испортились?
Р.: Да, но их очень мало, раньше было больше.
Жін., 46 р., Скадовськ

В цілому можемо сказати, що інформанти / інформантки мають доволі розмите
уявлення про соціальну структуру українського суспільства, описи різних верств населення
здебільшого ґрунтуються на оцінці доступності тих чи інших благ, які можна придбати за
гроші.
Описи кожної з соціальних груп містять обвинувачувальні мотиви та негативні оцінки.
Найменш негативізованим є образ «бідної чесної людини». «Негативна» бідність
приписується окремій групі людей, представники якої мають, за оцінками опитаних,
аморальні звички (небажання працювати, різного роду адикції, байдужість до свого вигляду
та вигляду своїх родичів та/або дітей, бруд тощо). Негативні характеристики групи «середніх»
більше стосуються комунікаційного виміру (зверхнє ставлення, пихатість, неувага до інших).
Негативне ставлення до «багатих» проявляється у невизнанні можливості законного
збагачення, приписуванні групі відвертих порушень закону, які або сталися ще у 1990-ті роки,
або мали місце у пізніший час.
Описи бідності є здебільшого констатуючими (оскільки група описує сама себе), однак
при цьому спостерігаємо як «включені» описи (характеризуючи бідність люди говорять про
себе «ми»), так відсторонені (про «бідних» розповідають в категоріях «вони»). Позитивним
акцентом у описі «середньої верстви» є наголос на копіткій праці, яка зрештою дає більші
можливості, однак не забезпечує стабільності в довшій перспективі.
Перспективне бачення та «право на майбутнє» з’являється лише в описах «заможних»
та «багатих». Позитивними рисами представників цих груп вважають працьовитість, уміння
скористатися можливостями, інвестування грошей в освіту своїх дітей, інноваційність,
здатність створювати робочі місця.
Співвідношення негативних та позитивних характеристик різних соціальних верств
дозволяє говорити про збільшення негативізму у ставленні та висловлюваннях в залежності
від віддалення соціальної верстви від інформанта / інформантки.
Чинник соціальної «близькості», щоправда в дещо іншому контексті, зберігає своє
значення і в описі найвіддаленішої від інформантів групи «багатих», яких респонденти доволі
чітко поділяють на «далеких» та «своїх» (місцевих), де «свої» за озвученими
характеристиками є кращими за «далеких».
Інформанти утруднюються і з самооцінками щодо власного статусу у суспільній
ієрархії. Одна й та сама людина впродовж розмови (однак в різних контекстах) може
подавати себе і «бідною», і «середньою» («такою як усі», «мені на все вистачає», «мені
багато не треба»). Присутня в самооцінках і негативна ідентичність – коли людина позиціонує
себе не як частину якоїсь верстви, а описує себе через заперечення своєї бідності. В цілому
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це свідчить про масовий характер бідності, в якому люди відчувають свою приналежність
до більшості і відтак говорять про себе в категоріях «середньості» (середньостатистичний
мешканець, «такий, як усі»).
Небажання зараховувати себе до «бідних» латентно проявляється в тому, що
більшість опитаних, маючи очевидно низькі доходи, у будь-який спосіб намагаються довести,
що вони не бідні, а середні, «такі як усі».
Невизнання себе бідним не заважає претендувати на пільги, субсидії, розповідати про
брак грошей навіть на необхідне – люди здебільшого не помічають цих розривів у свідомості.
Наявність соціальної допомоги, пільг, субсидій є одночасно і допомогою від держави, і
повсякденною «хитрістю» пересічної людини – відповідно втрачає свій статус чіткого
ідентифікатора щодо бідності.
Важливим моментом є і те, в якій послідовності інформанти вибудовують структуру
суспільства у своїх описах. Здебільшого починають з полюсів – зазначають, скільки «багатих»
та «бідних», вагу інших доконструйовують за залишковим принципом. Це додатково свідчить
про відсутність чіткого образу середньої верстви населення країни.
Характерною для інформантів є «соціальна сліпота» – опитані здебільшого не мають
досвіду комунікації з представниками інших верств населення, відтак їх образ
міфологізується (особливо образ «багатих», «еліт», «олігархів»).
Образи інших груп (крім «бідної») є своєрідними проекціями «покращеної бідності»,
яка по суті не виходить за межі конструкту «ситого життя» і не пов’язується з можливістю
самореалізації, доступом до надбань культури, духовного життя.

ПРИЧИНИ БІДНОСТІ З ПЕРСПЕКТИВИ ОПИТАНИХ
Інформанти / інформантки говорять про причини бідності передусім на
індивідуальному рівні, пов’язуючи бідність з тією чи іншою життєвою ситуацією. Бідність
практично не осмислюється через системні явища, нерівності, проблему різного доступу до
ресурсів та можливостей, не розглядається у контексті певної державної системи з її
внутрішньою політикою. Про причини бідності інформанти говорять відсторонено, апелюють
не до власних ситуацій та станів, а розмірковують про інших.
Однією з вагомих причин бідності інформанти вважають різного роду адикції
(переважно йдеться про залежність від алкоголю чи наркотиків), що призводять до
«аморального» та «асоціального» життя.
И.: Так. А от ви знаєте персонально людей, які вважають себе бідними?
Р.: Так, у нас сусіди алкоголіки.
И.: А, тобто їх бідність проявляється в алкоголізмі?
Р.: Так.
Жін., 63 р., Скадовськ
Р.: Да, да, є такі ситуації, тут даже казати нема чого, залежність та ж сама алкогольна,
вона диру конкретну робить у бюджеті сімейному, вона перевищує витрати на харчування, це
ми всі розуміємо. В моїй родині, нажаль, ну такі проблеми теж є, невеличкі, скажімо так, а у
знайомих теж присутні такі проблеми, ну…
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И.: А в вашій родині це хто?
Р.: Ну там є проблема зі здоров’ям у чоловіка у цьому плані. Ну а так як ми не проживаємо
разом, тільки періодично, все це падає на мої плечі разом.
Жін., 28 р., Скадовськ
Р.: Ну вроді вирівнявся, господі, в добрий час сказать. Вернули батькові. Діти хароші, жалко.
Непогані. Запущені трошки, ну такі. Хароші. Це попередні. І маму вони просто довели до відчаю.
Вона тоже пила, ну як пила він взяв її то 14 років їй було. Пацаночкою взяв її. А тоді вскочили в
кредіти і пішло поєхало. Він запив, вона запила, баба ця трєбовала дєньги за хату оцю в якій
вони живуть. Вмєсто того шоб помогти. От вона прийшла і сказала шо я отравилася а ти як
хочеш.
І.: А батько тепер взяв дітей назад?
Р.: Ну вроді я ж кажу вирівнявся наче. Кудась його лічить возили. 27 років пацану. І троє
дорослих діток – шість, сім та дев’ять.
Жін., 62 р., Чаплинка
Р.: В силу різних причин. Чи-то культурно-соціальних, тому що люди, не секрет, звикли, їх
виховали, це совок ще той самий, який сидить. Плюс, біда це спадковість, це
розповсюдження, вживання алкоголю, в нас наркоманія доволі таки широко тут в південних
областях, і так далі. Це в основному такі люди, з якими щось трапилося, десь не повні сім’ї,
десь. От такі люди здебільшого. Ну і маленька частина, менша, які в наслідок реально з
несприятливих зовнішніх обставин – десь біда трапилася, десь захворів, якісь катастрофи і
так далі. Щось таке.
Чол, 49 р., Скадовськ (ФГД)
Р4: Смотрите, просто даже человек бедный, а наркотики разные, стоят по-разному. И
находятся на них деньги. Вы понимаете? У нас вот такой регион, ну, через одного курят
траву... Я, на своем примере, я ее курил в школьные времена, еще хи-хи, ха-ха, или пошли,
прогуляли на стадионе, где-то пересидели. Потом пошел я на срочную службу 2006-2007, както это у меня ушло, и я считаю, это глупости. А те, кто продолжили, и больше в эту яму
начали лезть, пошли, наркотики тяжелые, у нас на нашем селе, маленький городок, ну, от с
ширкой, где-то три точки, ну, где продают, и все знают. В нашем городе не так тяжело
найти их. Милиция, то есть. Это уже туда идет какая-то, я уверен, проплата или какая-то
дань капает, их не трогают. По любому можно было ОМОН в масках… И вот начинается вот с
этой травки. И те, кто поумнее, или не знаю, или с помощью родителей присекается… Сейчас
еще порошки пошли, а сейчас все усугубляется колосально. Люди тупеют. Мое поколение,
столько, не хватит у меня перечислить. И из них кто-то сидит. Не только в Скадовске
сажают, в разных городах. Семьи рушатся, все идет, метал выноситься с дома, потом
жинкини кольца, и это жесть.
Чол., 31, Скадовськ (ФГД)
Р3: А есть другое. Заработает молодежь и пропивает. Понимаете? Это ж видно со стороны.
Вот я сейчас смотрю, у нас приехали из Польши с заработков, да, и уже смотрю каждый день,
каждый день стоит бутылочка. То есть, у него появились деньги, а то, что у него долги по
газу, по всему остальному, и там вывешено. У нас. Голова не на плечах, мозгов нет, как мы
говорили, да. Вот и все.
Чол., 77 р., Скадовськ (ФГД)
Р.: Ну і аморальні, це так, у кавичках, це люди, яким, ну я вважаю, що вони взагалі тягнуть
суспільство на низ, при чому коли зростають діти, і мене дуже хвилює питання чому органи,
взагалі місцевого самоврядування, не зважають на таких людей взагалі, коли до них там через
день приїжджає якась поліція, чи швидка допомога, чому вони не стоять на обліку? І насправді
таких людей дуже, ну, не те що багато, але є, ось у нашому місці, і вони живуть одним днем,
своїм якимось дуже вузьким кругозором, і вузькими потребами. Це може звучати дуже
некрасиво, але як тварина, поїв, поспав, знаєте так…
Жін., 33 р., Скадовськ
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Бідність пов’язується із нездатністю планувати свій бюджет. Йдеться в тому числі і про
людей, які непогано заробляють, однак не піклуються про майбутнє, не мають якоїсь
стратегії, яка б допомогла їм пом’якшити свій стан, що погіршився через ту чи іншу життєву
ситуацію.
Р.: Ну і не вміють планувати… особенно молоде покоління, вони в режимі споживання,
суспільство споживання, тому їм важко від чогось відмовитись скажімо. Наприклад повести
дитину на парк розваг, там якісь витрати, кілька десятків гривень, щоб дитина покаталася на
рівні зі своїми сверстниками, от. Я допустим онука на велосипед посадив, десь на природу
поїхали, на море прогулялися, і от тут фінансових затрат не має, ну таких помітних. Ну вони
трошки по іншому розважаються, тому вертаємося до того, що фінансових резервов у
молодої частини нашої родини не має.
Чол., 66 р., Скадовськ
Я реально бачу шо не п’ють не курять але реально не можуть управляти грошима. Проїдають
на якісь там телефони, ігри. І шо. А в дитини навіть іграшок нема або шкільного приладдя. Це
говорить що достаток є, а мінімальні потреби не задоволені… Я часто зустрічаюся із сім’ями
там де не п’ють не курять, але вони самі по собі безалаберні, от вони в грязі живуть, в голоді і
ще в чомусь. Штори блистять як кожана куртка, но вони не п’ють. От просто такий спосіб
життя – живем одним днем і ні за себе, ні за дітей, ні за ріжних не переживаємо. От такі да,
вони за межею бідності. Їм нічого не заважає. У них є ноги, руки, здоров’я для того, щоб
викарабкатися. Питання в тому як вони використовують ці кошти.
Жін., 39 р., Чаплинка

Ще одна група причин, озвучена інформантами, стосується позиції людей стосовно
власної бідності, їх небажанням змінювати щось у своєму житті, напрацьованій роками
звичці жити за рахунок соціальних виплат, допомоги від держави чи громадських
організацій тощо.
Р.: Чого вони з інтернатів приходять нездатні до самообслуговування? Бо строєм в туалет,
строєм… вони не вчаться приймати рішення за них ті рішення приймають. Вони приходять
уже повнолітніми, вони не здатні приймати рішення самостійно. Здоровий бугай хлопець
стоїть дивиться на тебе і він не знає. От в мене ситуація була колись от буквально недавно
хлопець прийшов з інтернатного закладу до бабусі. Тобто він сирота, але є бабуся. Прийшов до
бабусі. Приходить наступного ранку і в нього істерика. В бабушки був приступ і він не знав як
скору помощь викликати. Він цього ніколи не робив він знає що скора помощь визивається в
таких случаях, а як це зробить він не знає. Який номер телефону, як по телефону подзвонить,
шо казать він не знав. Він на утро прийшов, бабушка жива, но от у нього настільки це стрес
такий був, ми психолога запрошували.
Жін., 39 р., Чаплинка
Р.: Модель сім’ї, виховання, тому що я ці сім’ї веду більше 7 років і ці сім’ї у мене вже просто
династіями. Спершу батьки були на обліку, тоді діти,. Вони переходять, бо так легше жити
тому, що… Просто приклад, біля мене живе така сім’я на обліку. Я от коли отримую з
чоловіком зарплату, то думаємо як би то зробити ремонт, заплатити за комунальні чи ще
щось, а вони найперше, то алкоголь само собою, якісь розваги, машини, отаке от, копійочне…
І.: Ну я би не сказала, що машина то копійчане.
Р.: Я маю на увазі якісь машини б/у, які продавали як брухт уже, там мопеди, тобто вони не
думають щоб ці гроші вкласти кудись, зробити ремонт, або у своїх дітей вкласти. Одним днем
живуть.
І.: А машина це не вкладення?
Р.: В їх випадку ні, бо на наступний місяць ця машина просто здається на металобрухт, бо вона
не їздить. Це зачасту наша робоча статистика, що ці гроші.. Заходиш, наприклад, у їх дом,
всюди бардак і висить плазма така тисяч за 25. Нераціональне використання коштів і мабуть
просто незнання як їх використовувати. Або знову ж таки це моя думка із ходу роботи.
Жін., 28 р., Чаплинка
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За моїм досвідом ті, хто за межею бідності не проявляють самі активної позиції до вирішення
своїх особистих проблем і в тому числі матеріальних. Ті, хто чекають що хтось до них прийде і
щось зробить. Можливо якісь розчаровані в чомусь і вони самі скочуються до цього. І навіть
якщо ти даєш їм допомогу, то їм це не допомагає викарапкатися через те, що вони не
проявляють самі активної позиції до вирішення своїх особистих проблем… Їм так чи
подобається чи не подобається, але вони нічого не роблять, щоб змінити цю ситуацію.
Жін., 39 р., Чаплинка

Можемо також виділити близьку за змістом групу пояснень причин бідності, де
остання пов’язується із специфічною культурою, успадкованою від радянського суспільства:
Р.: Знаєте, є така приказка «Чого ти бідний? – Бо дурний. Чого ти дурний? – Бо бідний.», тобто
якщо ти не можеш заробити собі на прожиття, є в першу чергу якісь особисті критерії, я ні в
кому разі нікого не образити, але можливо це навіть неприйняття грошей, от йому стидно
брати, от Радянський Союз, от стидно брати гроші, от у мене тато дуже гарний спеціаліст,
але він майже ніколи не брав грошей, йому невдобно, тобто йому платять, а йому це… Ось, і
тому коли дійсно я виросла, пішла працювати, я знала що мені було стидно продавати якийсь
товар, дуже соромно це було робити, тому у першу чергу це звісно береться із рівня, що в нас у
голові твориться.
Жін., 33 р., Скадовськ

Також бідність подається у площині певних життєвих ситуацій, де обставини
виявилися вищі за людину і призвели до її зубожіння.
І.: Давайте перейдемо до іншого питання – що, на вашу думку, повинно статися з людиною,
щоб вона стала бідною?
Р2: Захворювання. Мені кажеться, це саме перше. Якщо дитина чи чоловік, чи буквально хто
захворів, не може дальше працювати. Це, мені кажеться, один із таких самих главних.
Р2: Захворювання, да.
Р4: То вже ніяка робота не допоможе, а іще єслі родствінніків немає. Ну, скажемо нема кому
помоготи.
Р1: Да, захворювання, багато що значить, да.
Р2: В нас в Україні дуже це дорого.
Р.1 – Жін., 40 р., Р.2 – Жін., 30 р., Р.4 – Чол., 35 р., Чаплинка (ФГД)
Р.: Але окрема категорія – це пенсіонери, це люди які працювали і отримали те, що отримали…
Ось вона пропрацювала, моя наприклад свекруха, а працювала все життя і отримує 1800 після
всіх ось цих підвищень пенсій. Тобто як вона може вплинути? Знову йти кудись? Якісь нові
навики їй освоїти вже тяжко, бо фізичне здоров'я… Звісно, вона може там щось підробляти, ну
в принципі може, так, якщо вже так ось придиратися, але це вже не будуть такі вже високі
доходи, тобто це люди, які вже, ну можна сказати, що їм дуже тяжко вплинути на свій дохід…
Жін., 33 р., Скадовськ

Лише декілька інформантів звертають увагу на позаіндивідуальні чинники, що
впливають на стан бідності у суспільстві. Йдеться про відсутність «арбітрів» між
працедавцями та працівниками – незалежних профспілок, які б могли захищати інтереси
працюючих від свавілля працедавців; про збереження «радянської» диспропорції в оплаті
праці у сільськогосподарських та промислових регіонах; а також про брак робочих місць
через політику закриття промислових підприємств.
Р.1: В нас нема балансу. Якщо роботодавець, він що хочеш зробить, рівень, того і ми так і
говоримо, і в нас немає тої противаги, що в західному суспільстві, де Інститут профспілок,
наприклад, да, він виступає противагою такою. І це збалансовано. Там завжди можна знайти
якийсь, або консенсус, або конструктивне рішення, яке обох задовольнить. Що до речі, цілком
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можна зробити. В нас цього немає, того от такі перекоси. І тому тут потрібен якийсь арбітр.
А арбітр не діє. В наслідок того, навіть якщо що є законодавство, то виконання його нема.
Чол, 31 р., Скадовськ (ФГД)
Р2: Ось, скажемо, коріння цієї проблеми, в тому, скажемо, що в нас сільсько-господарський
район, був, є і буде. Було в нас, якийсь період, коли ...Промисловий завод, чи консервний был. А
сільсько-господарський район, були зарплати низькі і ще при Радянському Союзі. Відповідно,
пенсії менші ніж в других регіонах. А бути багатим, де навколо тебе бідне населення? Це так не
виходить, тому ситуація так.
Чол., 59 р., Скадовськ (ФГД)
Р9: Ось в нас ще, і ніхто не сказав, що в нас треба створювати робочі місця, це саме головне. В
нас треба створювати робочі місця, щоб люди працювали. А не так, що живуть за счет
пенсіонерів-батьків. Чому бідність? Тому, що вони не працюють, а роблять тільки себе бідним і
батьків своїх, тому що живуть за счет пенсії, і ждуть.
І.: А чого не працюють?
Р9: А тому, що нема роботи, нема де працювати.
І.: А чого батьки допомагають?
Р9: А куди їм дітися? Якщо вони приходять, кажуть, батько дай їсти, чи мати.
Чол., 77 р., Скадовськ (ФГД)

В цілому зазначимо, що у характеристиках причин бідності інформанти / інформантки
практично не виходять за межі індивідуального виміру. Причини бідності вбачаються або в
рисах характеру людей, їх особливій ментальності, або в їх життєвій ситуації, що спричинена
хворобами, старістю, небажанням чи неможливістю працювати. Проблеми бідних вбачають у
неумінні управляти своїми фінансами, планувати витрати. Неможливість робити
заощадження пояснюється скорше не браком грошей, а неправильним споживанням.
Лише поодинокі інформанти / інформантки звертають увагу на системні чинники
бідності. В цілому це говорить про обмеженість погляду на бідність, бачення її у вузькому
коридорі власних повсякденних проблем та комунікацій. Симптоматичним є і намагання
відсторонитися від бідності через говоріння про бідних та причини бідності відсторонено,
апелюючи в першу чергу до досвідів іншх людей, а не до власного.
Відмова бачити свою бідність та розбиратися з її причинами є також продовженням
самозаспокійливих означень власного стану таким «як в усіх», «не кращім, але й не гіршим за
інших». Останні допомагають людині змиритися з дійсністю, не помічати своєї бідності,
сприймати її як норму.
З урахуванням означених моментів, мусимо розуміти важливість розширення
«горизонту бачення» власних проблем пересічною людиною. Консервація бачення проблем
бідності на індивідуально-родинному та сусідському рівні унормовує бідність, створює
враження її тотальності та нездоланності.

СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ / ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ БІДНОСТІ ЗА ОЦІНКАМИ ОПИТАНИХ
Описуючі можливі шляхи вирішення проблеми бідності, інформанти так само більше
апелюють до досвідів інших, ніж до власного. Як одну з ключових стратегій виходу з ситуації
бідності описують міграцію. Щоправда, більшість цих описів містить знецінення подібних дій
та досвідів (переважно з боку людей, які самі не мають сучасного досвіду трудової міграції).
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Наголос робиться на тому, що трудовим мігрантам не вдається корінним чином змінити свою
ситуацію. Максимальним досягненням, з точки зору інформантів / інформанток, є незначне
покращення життя та можливість оплачувати дітям освіту.
Р.: Ну у нас багато, навіть моїх знайомих, просто це іде, скажімо так, ну робота за кордоном.
И.: Тобто це як подолати бідність, тобто це один з варіантів подолання бідності, стратегія?
Р.: Ну, на даний момент так, нажаль.
Жін., 28 р., Скадовськ
І.: А які вектори? Куди їдуть? В які країни?
Р.: Польща і Росія. Ну переважно - Польща і Росія.
І.: Але то тимчасово? Приїхав – попрацював – повернувся?
Р.: …Якщо ти не маєш унікальної якоїсь кваліфікації, то нема чого туди рипаться. Ти шо заробив
те проїв. Раз на три місяці поїхав-приїхав і смисл чого ти туди їздив тут в мене декілька
знайомих такі які там педагог наприклад, зарвалася зі школи, втратила роботу і поїхала на 3
місяця ну і ноутбук собі купила і телефон. Все. Все остальне проїла і приїхала ненавидить тепер
поляків, поляки ненавидять її, бо вона тяжко працювала. Ну а шо ти хотіла? Мови ти не знаєш,
вчителькою там не будеш. Якусь там навіть роботу їй серкретарську їй пропонували – пройди
мовні курси хоча би будеш секретаркою там кофе колотить і якісь там документи
розписувать, але без знання мови їхати і розраховувати не маючи унікальних навичок і
кваліфікації немає чого туди їхати. Тому будівельники, айтішники – це ті, хто там заробляє.
Але знову ж таки заробляють але не настільки щоб наприклад дружина тут не працювала. Це
достатньо для того щоб там якщо діти підліткового віку і старше – для того щоб
оплачувати навчання дитини у вищому навчальному закладі для того щоб жити в Чаплинці і
мати можливість купити собі не тільки хліб-гречку, але щость там ще. Трошки краще за
інших. Я наприклад із тих хто їздить на заробітки я не знаю таких шоб там в когось геть
вищий достаток
Жін., 39 р., Чаплинка
І.: Третина?
Р3: Угу.
Р1: Це якщо взять молодь, середній вік. Це ми не беремо старше покоління, це молодь і середній
вік – кожен третій. Ну ті, хто ще здорові і працездатні, ті їдуть.
Р6: Хто працездатний.
Р2: Особенно дуже багато виїжджають, ті, хто, напрімєр, дитина йде учиться. А счас
навчання, ми самі знаємо, 20 000 в год, це так, щоб хоч дитину вивчити. На наші 4200, як можна
дитину, щоб вона прожила в городі і заплатить за навчання. Не считая пітанія, і всьо
остальне. Такі батьки рішаються на такий крок. Лібо вони їдуть десь на заробітки, щоб свою
дитину підняти на ноги, лібо по полям, но без вихода. То їсть, пішли на поле, день у день.
Р.1 – Жін., 40 р., Р.3 – Чол., 48 р., Р.6 – Жін., 59 р., Чаплинка (ФГД)
І.: Це серед працездатного населення, скільки у відсотках?
Р5: Я ж кажу, десь приблизно, кожен 3.
Р1: 30 відсотків.
Р8: 30 відсотків є. У мене от сусід, тоже на Польщу уїхав, в нього тут був бізнес, сложилися
обстоятельства, що він прикрив. Він раз, на Польщу уїхав.
Р1: Але ж ви розумієте, що це проблема заробітчан, як то кажуть, вона ж сама по собі не
виникла. Правильно? Це тоже, як бідність, оце все, що ми маємо на сьогоднішній день в цій
країні. І саме обідно те, що молоді люди 35 років, 40 виїжджають, сім’ї, туда в Польщу, в Чехію,
в Германію, зарабатують ті гроші, но ті ж гроші вони сюди привозять, купують собі житло.
Але вони втрачають здоров’я, якби там не було, тоді ця частина коштів йде на те саме
лікування.
Р2: Особливо – це заробітчани, які в Росію їздять, то приїжджають сюди з туберкульозом. Тому
що вони всі на будівництвах, на сквозняках в холодну пору.
Р1: І ризик опять втрати працездатності і знову ризик піти за чертой бідноти.
Р.1 – Чол., 60 р., Р.5 – Чол., 37 р., Р.8 – Чол., 47 р., Чаплинка (ФГД)
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Виїзд за кордон на роботу дозволяє порівняти організацію роботи в Європі та Україні.
Інформанти / інформантки наголошують на тому, що для багатьох мігрантів перший досвід
став шоком через високу інтенсивність роботи. Однак усвідомленя того, що для підняття
рівня життя треба інтенсивніше працювати, не «ввозяться» в Україну – перебуваючи вдома,
людина схильна уповільнювати свій темп, працювати не так інтенсивно, рослаблятися та
відпочивати після важкої роботи в іншій країні.
Р1: Для багатьох був психологічний розрив, коли вони їхали туди заробити, а там дійсно треба
працювати, іноді, не так, як в Україні.
Чол., 59 р., Скадовськ (ФГД)
Р.1.: …Молодь уїзжала, я знаю, сусіди наші, він молодий парубок, він перший раз це був для нього
жах, тому що дійсно треба було для нього пахать, а не працювати. Там за кордоном треба
пахать по нашим міркам… Ну да, якщо вони дають гроші, то це потрібна якісна робота,
спеціаліст, і так далі, і так далі. І вісім годин чи шість, ти повинен не відволікатися, не на
перекури. Не так, як у нас шахтарі, да, він каже, – я там годину йду до штрека, годину ще там
сидимо, куримо прямо в штрекі, да, – хоча там газ, метан, - а потім ми ще годину поспимо,
годину поробимо вугілля, і годину назад іти. Ото таке. В Європі це неможливо.
І.: Скажіть, будь ласка, оці люди, яких ви знаєте персонально, от міняється їх ставлення до
роботи тут, після того, як вони попрацювали там в Польщі?
Р3: Тут вони розслабляються.
Р2: Ну скажем, ну, на цю тему ми особо не спілкувалися, каже, мені тут предлагают 20000
гривен, я не хочу. Зарплата не устраивает.
Р.1 – Чол., 31 р. Р.2 – Чол., 48 р., Р.3 - Чол., 56 р., Скадовськ (ФГД)

Також інформанти / інформантки підтверджують одну з тенденцій світової міграції –
людина, що живе у злиднях, не може собі дозволити міграційний старт, оскільки не має
базового капіталу для того, щоб оформити візу, купити квитки, мати якусь суму на перший
час. До міграції вдаються ті, хто як мінімум може назбирати ці кошти. В такий спосіб бідність
заземлює людину, прив’язує її до певного місця й, відповідно, суттєво звужує коридор
можливостей для покращення власного матеріального стану.
Р2.: Могу еще добавить такую вещь – вот сейчас из моих наблюдений, и с общения с
некоторыми людьми сейчас, у многих препятствия, чтобы уехать на заработки в Европу,
нужно именно стартовый капитал. Нужно заплатить за паспорт, за другие расходы, за
страховой полис. Короче, с голыми руками туда нечего. Ну, многие бы желали поехать, но у
него нету элементарного, на дорогу даже… Многие высококлассные специалисты. Допустим,
медицинские сестры. У нас же медсестры очень низкооплачиваемые. Их сравнили, с этими, с
уборщицами, с санитарами. Они умеют и внутривенные делать инъекции, и прочее-прочее,
массажи, и так далее. Но вот денег нету. Он бы с удовольствием уехал бы на заработки, но не
за что. Потому что паспорт нужен, и то, и се. Это кругленькая сумма получается. А
заработать ее здесь нету возможности.
Чол., 77 р., Скадовськ (ФГД)

Наявність персонального досвіду трудової міграції як налаштовує на її продовження,
так і переорієнтовує на пошуки роботи в місці проживання. З урахуванням супутних витрат
на міграцію, кваліфікована та якісна робота вдома зрештою може бути такою ж
прибутковою, як і в країнах Європи. Відповідно, людина, яка навчилася працювати
ефективно, знаходить собі застосування і вдома.
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Р.: Син у мене їздив у Росію, до початку війни, після того, після початку війни, два рази їздив у
Польщу на 3-4 місяці.
И.: А яка робота? В Росії.
Р.: Робота будівельна.
И.: Будівельна. І в Польщі так само?
Р.: Да.[…]
И.: А який це може бути, якщо в зимовий час, підробіток? Якщо він є, то який?
Р.: Ну, син допустим, на Польщу не поїхав, тому що наші працедавці трошки поумнішали і не
такі жадібні стали, побачили що люди розбігаються і все ж таки замітно підвищили людям
заробітну плату. Тому, зараз, особисто мій син, вирішив що тут можна зароблять, ну майже
теж саме, що і у Польщі. Тобто впевнено, у домашніх умовах…
И.: За сезон, так? За сезон заробити, щоб взимку..., так?
Р.: Ні, у нього постійна робота.
Чол., 66 р., Скадовськ

Наступною активною стратегією пом’якшення бідності є підробітки. Останні є одним з
ключових способів компенсації погіршення матеріального стану, можливістю підтримувати
звичний рівень життя. Однак деталізований розгляд описів підробіток дозволяє із
незначними виключеннями говорити про нестійкий та непостійний характер підробіток, про
появу в людей відчуття більшої втоми від очікування пропозиції підзаробити, ніж від самої
роботи. Коли йдеться про підробітки, вони здебільшого подаються як види зайнятості без
відповідного оформлення і фактично є «тіньовим наймом», який дозволяє обійти податкову
систему. Підробітки стають частиною прямих взаємодій без посередництва держави як
арбітра, захисника прав та контролера податків.
Р.: Ну, я також дивлюся варіанти, де я можу щось підробити, де можу щось отримати більше,
також оцінюю взагалі, розумієте я, після того як я попрацювала у бюджетній сфері багато
років, ну як багато років, деякий час, я зрозуміла, що робота це не все що має бути, тобто це
не перший план. Якщо я можу щось підробити – я це роблю, але також я зважаю на свою сім’ю,
Тобто я не хочу бути вся в роботі, я хочу бачити дитину, хочу бачити чоловіка,
насолоджуватися чашкою кави і не думати що мені потрібно кудись бігти. Тобто робота не
повинна займати всю частину життя.
И.: А от підробітки які? Якщо не секрет звісно…
Р.: Через інтернет, онлайн. Онлайн бізнес це те, що зараз розвивається на мою думку, багато…
И.: Це продажі, чи це взагалі…
Р.: Взагалі, є багато фірм, ну в основному це продаж різних товарів, але навіть соціальні,
социальные сети, ютуб, т.е. це все кто-то делает и там есть очень много сфер. Конечно, те
люди, которые обучались болем серьезно, вот программисты например, которые умеют
программы писать, у тех действительно зароботки намного выше.
Жін., 33 р., Скадовськ
І.: Які є способи виправити ситуацію, підзаробити?
Р.: На полі. В нашому випадку це на поле піти працювати. Заробіток в день в залежності від
сезону, в сезон 300 грн в день. І вони працюють пів дня.
І.: А не в сезон що роблять?
Р.: Не в сезон теж працюють на полях, але це вже менша кількість людей, тобто працюють
вони в ангарах, прибирають цибулю, наприклад, перебирають, або ще щось і самому
роботодателю вже потрібно не 300 чоловік, а всього 10. В нас в Чаплинці це взагалі
Чаплинський район. Це не лише Чаплинка вже є певні бригади які працюють на полях, у них є вже
свої бригадири, тобто вони вже зв’язуться із тими, кого він наймає і от це така практика
І.: А коли людей менше треба, то б’ються за місця?
Р.: (сміється) Я не знаю чи це відбувається прям як драка, але буває конкуренція між бригадами
самими. Є конкуренція, тому, що у свій час я ще школяркою ходила на поле і так заробляла.
Жін., 28 р., Чаплинка
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Р.: Це люди, які можливо колись проробили у бюджетній сфері, можливо десь у інших місцях і
зрозуміли, що їх не влаштовує, по-перше заробітна платня сама, і вони погоджуються на
неофіційнbq заробіток, тому що він є вищим ніж офіційний і навіть коли є ризики вони йдуть на
ті ризики, тому що, ну тут чисто матеріальна вигода, тобто вони розуміють, що можуть
заробити більше. Безробітні це такий, в принципі як, клас людей які вважать що, або що вони,
что работа слишком для них маленькая, плохая, т.е не подобається та робота, яка є на
данний момент, або люди які взагалі не хочуть працювати і ну насправді вони отримують
якусь суму коштів, не набагато меншу ніж би вони працювали у бюджетній сфері.
Жін., 33 р., Скадовськ

Пасивні стратегії пом’кшення бідності, що не передбачають суттєвих змін
повсякденного життя, докладання додаткових сил та ресурсів, проявляються передусім у
посиленні режиму економії. За свідченнями респондентів / респонденток, у разі погіршання
матеріального стану вони починають економіти на базових потребах – на їжі, одязі тощо.
Стосовно рацірну харчування – йдеться про перехід на більш дешеві та менш якісні продукти
харчування. Щодо одягу та взуття, то більшість переорієнтовується на ринок вторинних речей
(second-hand), або ж підбирають одяг, який викинули інші.
Р.: Секонд-хенд є. Так. Ні, весною купляю на літо, восени на зиму. Хоча, якщо ми їдемо
відпочивати в Східницю, ми кожен рік туди їздимо, там взагалі можна речі придбати в три –
чотири рази дешевше, причому натуральні, ніж тут. Це дійсно так. Тому що там приїздять
угорці, поляки, чехи, або наші привозять. Особливо розпродажі, причому брендові усе,
нормальне.
Жін., 63 р., Скадовськ
І.: Чи можете ви собі дозволити купити той одяг, який потрібен? От всім на родину…
Р.: У секонд-хенді.
И.: Є в Скадовську, так?
Р.: Так, багато точок, ну і перейшли більшість моїх знайомих в общем то скупляються там.
И.: Це одяг, а взуття?
Р.: Ну, взуття це в общем то таке, що років на п’ять, на десять, ну таке, ну літнє скажімо
менше. Ну, дороге, якісне взуття не можемо собі пзволити.
Чол., 66 р., Скадовськ
Р6: Ну якщо дитину можна було одягти на ринку, то тепер ідемо в секонд-хенди, вибираємо
якийсь подешевший одяг, также і взуття.
Жін., 40 р., Скадовськ
Р.: Раніше я могла одягатися… Я не соромлюся скуплятися у секонд-хендах, шукати скидки, ще
щось, але наприклад ми уже привикли себе так, що коли зарплата, то верхній одяг і обув у нас
хороший, тобто дорогий. Весь інший одяг, процентів 90 ми купуємо у секонд-хендах. Можна
сказати, що так економим, хоч я не можу сказати, що то певна економія тому, що якби це
було куплено десь там в магазині, то це була б одна річ, а так у секонд хенді ми беремо 5 речей.
Жін., 28 р., Чаплинка

Ще однєю стратегією пом’якшення тиску бідносі є взаємодопомога. Щоправда
остання розгортається виключно в сімейному колі та не веде до розширення кіл солідарності
та взаємопідтримки.
И.: Так, а вам хтось допомагає?
Р.: Неа, нет, никто не помогает, ну как, ну может быть мама моя допомагает, в плане того,
что у нее можно там пойти, перепозычить денег, да, иногда она у меня перепозычивает, да,
ну т.е. иногда мы вот так друг друга выручаем в этом плане. А так ,что бы кто-то конкретно
финансово там высылал или периодически спонсировал – нет, такого нет.
И.: А ви комусь допомагаєте?
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Р.: Ну, разве что бабушке…
И.: Бабушке?
Р.: Ну да, бабушке, потому что пенсия не совсем позволяет, бабушке мы бывает продукты
носим, ну такое вот, помогаем мы ей.
Жін., 35 р., Скадовськ
Р.: Ну от зараз дочка в АТО непогано заробляє, то вона нам допомагає. Допомагає купити там
тонометр, жінці потрібен був, купила. Холодильник купила замість старого, який зламався, ну
а так, в общем то, телевізор купить новенький то поки що зі старим тримаємося, хоча якість
зображення вже бажає кращого.
Чол., 66 р., Скадовськ
Р.: Ну да, ну слава Богу, поки що таких ситуацій ще не виникало, тому що, ну дійсно проживаю з
мамою, мама пенсіонер, але вона отримує пенсію і зарплату, ну і моя зарплатня…
И.: І це допомагає вам.
Р.: Тримаємося, тому що не виходимо просто за рамки, ну якось так воно виходить, що
кредити взагалі це не наша тема, і у борги ніколи не входили у ніякі, тому в загалом оту суму
що я написала, що ми маємо, от тим і користуємось.
Жін., 28 р., Скадовськ
І.: На чию допомогу розраховуєте ви? Теж особисте питання, якщо вдруг скрута з якоїсь
причини з’являється, на чию допомогу ви розраховуєте в першу чергу?
Р1: Хіба розраховую сама на себе. Єслі сама собі не поможеш, тобі й ніхто не поможе… Хотя, ну
там, в других странах люди о государстве думают, что государство поможет. Мы на это не
надеемся, ну, мы верим только в свои силы.
Р2: До родичів обращаться приходится. Но то же самое, под залог.
Р1: Ну да, да, есть такой момент, что родственники более состоятельные, иногда
приходилось занимать какие-то, на жизненные периоды. То есть, но опять же, отдавать
тоже надо. Занять то просто, а отдать потом ведь тоже ж надо.
Р.1 - Чол., 22 р., Р.2 - Чол. 77 р., Скадовськ (ФГД)
Р4: Мені навіть страшно подумать, але ж я розраховую тільки на кредитні картки. Ну в нас
есть діти. Але мені ж соромно в дітей просить. Я думаю, что еслі ліки, не приведи Господи,
якась операція, а так тільки, або продаж з того, що маємо, з побутової техніки або золото.
Кошти якісь. От так.
Жін., 63 р., Скадовськ
І.: Що ви робите у такий випадках як з операцією?
Р.: Батьки передусім. Кредитні картки, кредити, в ліміти влазимо, а потім віддаємо їх на
протязі місяців. І ми намагаємося у батьків брати теж в долг. Якісь великі суми ми потім
віддаємо.
Жін., 28 р., Чаплинка

Також поширеними практиками є заощадження грошей та використання кредитів та
кредитних карток. Заощаджують переважно невеликі суми (орієнтовно 500-1000 доларів),
які тримають у валюті вдома. Незначна частина опитаних підтвердила наявність в них
депозитів. Зберігання заощаджень переважно вдома демонструє недовіру до банків та
банківської системи України. Кредити є частиною місячного циклу життя – коли останні дні
проживаються по кредитній картці, а в перші дні місяця кредитні борги гасяться за рахунок
нових надходжень. Респонденти наголошують на тому, що змушені вдаватися до
використання кредитів передусім у опалювальний сезон, коли їм в значній мірі бракує
грошей на базові потреби. Спостерігається і неофіційне кредитування своїх – наприклад
продаж товарів в магазині в кредит, «під олівець» з подальшим поверненням боргу після
виплат.
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Р.: Тобто фінансова? Є звичайно, у нас з жінкою, ми як то більш мудріші что лі люди там, які
більш може вміємо планувати бюджет свій, то ми звичайно якусь фінансову заначку, назовемо
її, маємо. Тримаємо на депозиті, теж проблема щас, потреба виникла, а банк гроші не дає. І
навіть цей депозит, умови депозиту, що дострокове зняття прописане, а банк все одно не
видає, хоча довідка представлена банку, ну не віддають гроші, ну тому приходиться
напружуватися в общем, відказувать собі в лікуванні необхідному.
Чол., 66 р., Скадовськ
Р1: Обов’язково. У всіх, я думаю, oт є якісь заощадження в доларах, ну в доларах, хоть
мінімальні. Тому, що без них не можна. Взагалі не можна жить. І багато людей …
Р5: Кредитна карточка спасає, да. Які запаси були, вже всі витягнули. Бо двоє внуків учаться. А
там дочка і зять работают, і вони не можуть все обєспечить, от і все. А тільки щось надо, с
кредитной карточки все зняла. А потом, опять же ж те саме получається.
І.: Не накопичується борг?
Р5: Ні.
І.: Встигаєте погасити?
Р5: Встигаємо погасити.
Р.1 – Чол., 59 р., Р.5 – Жін., 62 р., Скадовськ (ФГД)
Ми і так економимо. Українці дуже терпляча нація. І те, що ми раніше купували, все одно
думаємо, що не надо, і поїхати відпочивати може не надо. В нас постійно в державі, ну, іноді
трапляються кризи. І ми постійно до них готуємось заздалегідь. І вже звикли багато в чому
собі відмовляти, навіть тоді, коли начебто все нормально. Але ми знаємо, що завтра може
бути щось ненормально, і слава Богу, що ти вже щось накопичив. Що в тебе є якісь запаси.
Жін., 62 р., Скадовськ (ФГД)
Р.: У нас люди міняють на долари і дома держуть або в банку. Це невеликі якісь там кошти це
500 доларів, які в тебе просто лежали десь там в банці і не дай бог десь хтось захворів чи ще
там якісь отакі, тобто ці кошти не ті, які наростають як сніговий ком, а ті, які от
форсмажор і ти їх використав і тоді знову з нуля починаєш їх там складати. Тобто
наскладати там навіть на придбання житла це наприклад дуже важко без допомоги дуже
важко навіть маючи нормальну роботу.
Жін., 39 р., Чаплинка
Р7: Хотіла розказати як випадок, як люди в селі заощаджують кошти. От приїхали ми в село,
вийшла вагітна жінка, рядом з нею мати, стоїть з бутлем, бутль закатаний і дирочка
зроблена, копілка така, і каже, оце ми збираємо їй на пологи. Я, каже, хочі на поле ходжу кожен
ходжу, зайшла в магазин купила хліба, а остальну суму кинула в бутль для того, щоб вона
змогла народить, а ми могли оплатити пологи.
Р1: І це ж розумом при цьому в людини є, правильно?
Р7: Вони нормальні, вони не то, що там якісь, вони не алкоголіки, вони нормальні люди. Просто
в них сезонні заробітки. От пішли сьогодні на поле, заробили, і щоб всі гроші не потратити,
щоб хоч чуть-чуть зібрать, вони так складали.
Р.1 – Чол., 60 р., Р.7 – Жін., 57 р., Чаплинка (ФГД)

Затвердження культури бідності, переорієнтація на міграцію та тіньові практики як
ключові стратегії покращення власного матеріального стану, мають своїм наслідком
кадровий голод, вимивання фахівців з бюджетної сфери, з посад, що вимагають
кваліфікації та відповідальності. Тіньова зайнятість, хоч і нестабільна, але прибуткова,
привчає людину працювати не за графіком, а коли їй зручно; вочевидь зменшує тиск
відповідальності тощо. З двоїх альтернатив – важка та відповідальна робота за графіком й
невеликою зарплатою та/або неофіційні підробітки в зручний для себе час та можливістю
заробити більше, ніж на офіційній роботі – люди переорієнтовуються на другий варіант, який
розглядається як більш привабливий з точки зору можливості жити і працювати для себе.
38

Культура (субкультура) бідності в Україні
(Центр близькосхідних досліджень (АМЕS), Аналітичний центр УКУ, за підтримки МФ «Відродження»)

Р.: Кваліфікованих кадрів важко найти, а тим більше адекватних кадрів, які могли би
професійно виконувать, наприклад, соціальну роботу, я по своєму буду казать, так? Психологів,
соціальних працівників, не робітників. Тобто, не ті які будуть садить городи, купувати товарипродукти пенсіонерам. А іменно працівників – з вищею освітою, які мають фахову освіту
соціальна робота, які можуть організувати цю роботу, які можуть вести справу соціального
супроводу і так дальше. Тобто, які можуть вести випадок соціальний, які можуть розібратися
що цій сім’ї потрібно, для того щоб вона вийшла з складних життєвих обставин. Таких
фахівців, якісних, а які ще й вміють працювати на комп’ютері і грамотно писати, читати,
складати документи – дуже важко знайти. Уже дуже важко найти. Це при тому всьому, що
Скадовськ як районний центр – один з таких, все таки розвинутих центрів і тут завжди був
великий потенціал, були підприємства, були і кадри, які зі всього Союзу сюди по з’їжджалися. Це
не маленький районний центр сільсько-господарський, де нема людей з вищою освітою і ще
гірше. Тобто, навіть тут відчувається вже брак високопрофесійних кадрів. І це уже такий
дзвіночок. Уже самому з часом хочеться все кинути і кудись забігти безвісти. Тому що нема як
виконувати свою роботу кваліфіковано, без кадрів які це повинні робить, нема кого
організовувати, власне кажучи. Люди середнього покоління, такі як за сорок – сорок п’ять, щє
звикли працювати відповідально. Люди молодшого покоління – не звикли відповідально
працювати і відповідати за свої дії. І це дуже страшно.
И.: Тобто, вони є?
Р.: Вони є, але вони не хочуть працювати. В мене були такі випадки, буквально кінець минулого
року цей, люди фахові, мають дипломи відповідного спрямування, молоді люди, до тридцяти
років. Прийшли, подивилися, що це тут такі сім’ї, тут така обстановка, хоча вони соціальні
працівники, вони мають фахові, освіту, як положено. Тобто, відказати, відмовити в прийнятті
на роботу я не маю права. Ну я маю право, але я віддаю перевагу фаховим людям, так? Які
мають диплом, які мають відповідну освіту. І вони подивились-покрутились і сказали – «Вимоги
великі, навантаження великі, зарплата маленька. Для чого? Ми будем підприємцями, ми
торгували там на набережній, ми і дальше будем торгувати. До чого нам ця робота?»
Тобто десь так.
Чол., 54 р., Скадовськ
Р.: Ну у мене була можливість залишитися у Херсоні після навчання, в мене двоє батьків шкільні
вчителі, у мене теж така педагогічна професія була. Було місце, все було, але там я
отримувала б наприклад 900 грн зарплати, а знімати квартиру – 1500 грн. Тому не хотілося…
І.: А чому така маленька зарплата?
Р.: Бо я молодий спеціаліст і це було у 2012 році. Логіка була така, що не хотілося відівчитися 5
років, щоб знову у батьків брати кошти на зйом квартири.
Жін, 28 р., Чаплинка
Р3: Ну як, людина робить-робить, і має диплом, любить свою роботу, робить, робить, а
отдачи нема, а благодарности нема. Неподяка. Зарплата ж, человек же ж може купити тето, те-то, ты себя не уважаешь, получается. Потому ничего делать не хочется, поэтому
безработица.
Жін., 46 р., Скадовськ (ФГД)

Також носії культури бідності не схильні до громадянської активності, неучасть в якій
пояснюють браком сил і часу, які витрачаються на забезпечення елементарного виживання.
Р.: Ну, проблема, що більшість людей знаходиться на межі, або за межою виживання і
долучатись до громадської роботи не мають, більшість людей, не мають не моральних ні
фізичних сил ні часу. Тому що для виживання приходиться людям працювати на двох-трьох
роботах, або десь на основній роботі відпрацювать, а потім ще дома тягнуть господарство,
влітку на відпочиваючих там щось підзаробляти, або фермери на землі. Тож, повторюю,
залишається дуже мало моральних та фізичних сил у людей для заняття громадською
роботою.
Чол., 66 р., Скадовськ
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И.: А чи займаєтесь якоюсь громадською активністю?
Р.: М, напевно ні.
И.: Ну це пов’язано з тим, що повністю відмовилися? Чи це тимчасово, на вашу думку?
Р.: Я не можу відповісти. Тому що, перше, це скажем так, м… Ті хто займається громадською
активністю – я дуже поважаю. Але ті, хто стоїть за їх організацією, на мій суб’єктивний
погляд, також це тільки ради коштів, своєї власної вигоди.
Жін., 33 р., Скадовськ
Р.: Ось конкурс був для громадських організацій для місцевих ініціатив. Я свідомо не хотіла
подавати від своєї організацї, шоб не сказали – ну це потужна організація, то понятно, шо
вони виграли. Шоб ми не конкурували з якоюсь місцевою ініціативною групою у якої нема
досвіду, але там би не було конкурса такого як я звикла де 10 заявок на 20 тисяч гривень. Там
би допомогли і то був би такий показник для громади, шо от ініціативна группа, а далі вони б,
може, зареєструвалися як громадська організація. І шо? І нічого! Навчання пройшли. Всі ходили,
всі послухали, всі голову ходили- морочили і в ітогє – ніхто не написав і в останній день, в
дедлайн, дзвонять і говорять – або від громади взагалі ніхто не подався, або шось зробіть із
цим.
Жін., 39 р., Чаплинка
Р1: Можливо ця бідність має зворотній зв'язок, тому що часто, ну, доводиться виділяти десь
час і відривати себе, і, навпаки, на цю суспільну, громадську діяльність не вистачає часу із-за
того, що, ну, елементарно треба виживати, треба забезпечити сім’ю. І тому не має часу десь
цим зайнятися, і тому якраз, от деякі проекти не реалізовувались.
Чол., 59 р., Скадовськ
Р1: Якщо дозволите? От успішно, наприклад, свого часу, ще був в журі, це який рік – 2017, коли
молодіжна рада, вони отримали гранти від Британської ради. Ну, там співфінансування було.
Тринадцять проектів тоді реалізовувалось, в тому числі фестиваль в полі, різні, тут Лабіринт
деякі робили, робили два дитячих майданчики, там, і так далі. Тобто це громадські проекти
були. Вони реалізовувались в співфінансуванні – від Британської ради, і від міської ради. А ми
навіть один впровадили в громадський бюджет, там півмільйона записали до бюджету. Однак
ніхто цим не скористався. Люди ще не були готові до цього. Але ось приклад є.
І.: Не подалися на конкурс, так?
Р1: Взагалі.
Чол., 59 р., Скадовськ

В цілому можемо говорити про домінування пасивних стратегій пом’якшення
проблеми бідності для себе і своєї родини, коли людина радше пристосовується до бідного
життя, ніж намагається його активно змінити. Навіть у випадку трудової міграції, що
передбачає низку активних дій для оформлення виїзду та трудового статусу та важку роботу
в іншій країні, при поверненні додому людина не тримає темп заробляння грошей, а
«розслабляється» та «відпочиває», а самі зароблені гроші здебільшого проїдаються.
Більшість стратегій пом’якшення бідності мають індивідуалістський характер. Люди
декларують те, що можуть «сподіватися лише на себе і свої сили» та не очікують ні від кого
допомоги. Будь-яка взаємодопомога та солідарність обмежуються виключно сімейним
колом. Такі стратегії не формують солідарностей та довіри, замикають людину на власних
проблемах та проблемах родинного кола.
Відсутність солідарності та сконцентрованість на внутрішньосімейних стратегіях
виживання не сприяє громадянській активності.
Більшість опитаних систематично живе в борг: грошовий борг через використання
кредитних карт та продуктовий (грошовий) борг в магазині. Власник магазину відкриває
кредит в залежності від власної оцінки платоспроможності клієнта (наприклад, більші шанси
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мають власники землі, на якій щось можна виростити і продати; ті, хто не вживає
алкогольних напоїв чи наркотичних речовин тощо).
Поширення спектру пропозицій неофіційних підробітків (як у сфері фізичної праці, так
і у сфері інтелектуальної) переорієнтовує людину з малооплачуваних бюджетних місць, що
вимагають досвіду, кваліфікації та відповідальності, на спорадичні неофіційні бізнесвзаємодії, що дають швидкий заробіток, натомість не прив’язують людину до робочого місця
та надають можливість на власний розсуд розпоряджатися своїм життям та часом. Однак
замість формування високо організованої трудової дисципліни фрілансера, бачимо скоріше
посилення інфантилізму, перекладання відповідальності на організатора неофіційної
найманої праці, свідомий вибір «спокійного місця», що не потребує кваліфікації та знімає
тиск відповідальності.
Більше того, поєднання роботи на необтяжливих офіційних робочих місцях із
неофіційними підробітками дозволяють людині покарщити свій матеріальний стан, однак за
офіційними документами зберегти свій статус «бідного», який відкриває можливість
отримання субсидії.

ПІЛЬГИ ТА ЇХ РОЛЬ
Питання пільг, соціальних виплат, субсидій та інших форм державної підтримки є
однм з ключових для інформантів / інформанток. Однак сама оцінка пільг є неоднозначною.
Попри визнання своєї залежності від пільг, опитані наголошують на їх несправедливості
(обманним шляхом субсидії отримують ті, хто не бідує), і на їх руйнівному чи гальмівному
характері (люди, що мають субсидії, не зацікавлені продумувати стратегії економії ресурсів).
Пільги часто дають зворотній ефект, як, наприклад, у разі надання допомоги на дітей.
Виплата на мам-одиначок є більшою, відповідно це спонукує не реєструвати стосунки,
консервує модель неповної родини, знецінює роль батька:
До речі, у нас дев’яносто відсотків людей в районі отримують субсидії. І чесними, і не чесними
шляхами, по різному просто буває. Розумієте, я вважаю, що це не вихід, не вихід із положення. І
чому саме? От дивіться, якщо ми прогнозували в своїй сім’ї, що може бути таке, що
підвищіться, кошторис газового опалення і тогда ми вже це продумали, там, що зробити,
більш економно. Що зробити зі своїм будинком, що зробити з цим опаленням і так далі. І тому
у нас, щоб сказати, що дуже багато грошей йде – то нє. В порівнянні з іншими будинками. А ті
люди які отримують субсидії, мало того, що вони їх отримують, вони нічого не роблять для
того щоб просто зменшити, те ж опалення і так далі, якесь щось альтернативне.
И.: Як з цим бути?
Р.: Я ж сказала, треба щоб були інспектори, які все перевіряли б. Просто ходили по будинках і
перевіряли. Чи справді люди потребують цього? Ось так.
Жін., 63 р., Скадовськ
Р2: Тоді є іще одне доповнення - значит, с этой помощью, як називаеться, субсидії, і прочее,
дуже важлива адресная помощь. Потому что в этой сфере большие нарушения. Помощь
поступает не тем, кому надо. Кто действительно нуждается, его стараются ущемить. А
помощью часто пользуются, люди, которым она фактически не нужна…
Р1: Ну да, вот это часто слышу такое, что вот люди, как бы вроде состоятельные, у них двухтрех этажный дом большой красивый, он получает субсидию. Почему так есть? То есть, судя
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по тому, какой у него дом, у него доходы прекрасные, зачем ему субсидии. А какая-то бабушкапенсионерка, у нее доходы гораздо меньше, и домик попроще, но она получает субсидию тоже,
но она получает меньше в разы. Где здесь логика?
Р.1 – Чол., 26 р., Р.2 – Чол. 77 р., Скадовськ (ФГД)
Р9: Да, дайте людям достойну зарплату, і пенсію піднять, щоб не було. Тому що люди зараз і не
хочуть. Може деякі пенсіонери могли б і працювати ще. Але він каже, я піду працювати і буду ці
гроші віддавать за газ, і ще за щось. Якби, люди не хочуть, відмовляються від цього, він вже
буде краще вдома сидіти. Хотя, як є здоров’я, ще він може працювати. Але якщо він ще буде
працювати. Але якщо він буде працювати, і заробить цих чотири тисячі на роботі, а потім
йому надо буде заплатить їх за газ. А йому дасть держава ці 4000, ну, примєрно, і він не хоче
вже працювати. Я думаю, що краще зробити так, щоб люди заробляли, працювали і самі
платили.
Чол., 59 р., Скадовськ (ФГД)
Р.: Перекоси, дисбаланси в підході до формування соціальних стандартів сім’ї… То єсть, ми
підртримуємо не нормальні сім’ї, а матерів одиначок і цим стимулюємо, щоби вони не
реєстрували шлюб і не створювали нормальні сім’ї. Потому шо вони при народженні дитини
получили якусь суму, пропили, дитину, ага… Забрала цю, народила другу. І так дальше, і тому
подібне. Офіційно не вигідно реєструвати шлюб. Вони кажуть – а для чого, шоб забрали
матеріальні виплати? Тобто… Нівелюється позиція батька в сім’ї, в сімейній цінності. І так
дальше, і тому подібне. І дальше виховуються діти, які бачуть соціальну модель сім’ї не
правильну, і таку ж саму вони несуть дальше в світ, модель сім’ї. Одинока мама, одинокий,
ніякий батько, скажем так. І так дальше. Тому, ми підртимуємо не там. Треба підтримувати
нормальні сім’ї, повні. І коли вони будуть народжувать, і цілеспрямовано на дітей, ці кошти,
щоб вони йшли.
Чол., 54 р., Скадовськ
Р2: В нашому населеному районі люди дуже ефективно використовують допомогу - одинокі
мами. Ви понімаєте, у нас країна росте дітей-безбатченків. Це, я би цей закон відмінила би.
При живих батьках у дітей прізвища мами. Вони називають його тато, але по документам він
ніхто. І таких, це дуже в нас біда, це просто. Не може бути семеро дітей в одинокої матері. То
до чого це веде? До аморального способу життя, до безвідповідальності батька. Даже якщо він
цю сім’ю залишить, він не буде ні аліменти платити, нічого, бо він ніхто по такому рахунку. І з
цим дуже часто. Ну і плюс, якщо ти одинока мама, ти будеш постійно отримувати виплату.
Навіщо тобі працювати, якщо ти можеш 1800 отримувати кожен місяць. Це тільки на одну
дитину. А в тебе троє – 5600. Навіщо працювати?
Жін., 40 р., Чаплинка (ФГД)
Р.: Ми підтримуєм бідних – ми повинні підтримувати і стимулювати здорових, багатих і
щасливих. А бідних, робити так, щоби вони не були бідними. Ну це мі погляд. Він можливо
розходиться з такою державною політикою, соціальною. Ну але це правда.
Чол, 54 р., Скадовськ

Суперечливе ставлення інформантів / інформанток до пільг говорить про те, що дана
система зайшла у певний тупик та не працює на підтримку відчуття соціальної
справедливості. Пільги перетворюються на спосіб життя певних верств населення, а також
стають частиною споживацьких стратегій у ставленні до держави не як до спільної справи, а
як до відстороненого інституту, який обкрадає, відповідно і його треба обкрадати у
відповідь. У поєднанні із розповсюдженими практиками неофіційного найму та заробітку,
система надання пільг, на підставі офіційних документів про прибуток, позбавлена сенсу,
зрівнює між собою тих, хто дійсно потребує допомоги з тими, хто шукає мінімізації своїх
витрат у будь-який спосіб. Виплати на дітей за відсутності контролю та з урахуванням
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специфіки практик сімейного бюджетування консервують неповні родини та перетворюють
дітей на інструмент забезпечення повсякденного існування.

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ, ПРОПОНОВАНІ ОПИТАНИМИ
Інформанти / інформантки майже не пропонують сценаріїв подолання бідності,
утруднюються з відповідями на питання, а що саме треба змінити, щоб покращити життєву
ситуацію бідної людини в Україні. При переході до питання «Що робити, щоб змінити
ситуацію з бідністю?» дають абстрактні відповіді, озвучують стандартні штампи. В цілому
рефлексії можемо поділити на декілька груп.
Перша група відтворює один з ключових постулатів лібералізму – «відпустіть, нехай
працюють», щоправда в риториці опитаних не присутня омріяна лібералами свобода,
оскільки перед тим, як «відпустити», держава повинна надати робочі місця, нормальну
оплату праці, доступну оплату комунальних послуг. Відповідно, маємо суміш соціалістичної
моделі з ліберальною, де з першої взяті високий рівень патерналізму та соціальний захист, а
з другого – вольниця, свобода від тиску тієї ж самої держави, яка повинна все надати і
відпустити. Також можемо говорити про поєднання в свідомості людей несумісних речей –
бажання змін у поєднанні із збереженням стабільності.
Р.: Да людям дать работу нормальную, нормальную оплату труда, люди сами заработают.
И не подымать так цены и коммуналки эти заоблачные. Если бы коммуналка стояла на месте
и добавили бы, я не знаю, хотя бы, хотя бы, вот если сейчас взять рост цен и остановить
сейчас просто, вот так оно сейчас уже есть просто, не надо уже там опускать, но если хотя
бы поднять в 2,5 – 3 раза эту минималку, люди хотя бы чуть-чуть начали голову поднимать,
они бы выкарабкались, у нас был бы…
Жін., 46 р., Скадовськ
Р.8: Все равно, хотелось бы, если бы были какие-то перемены, то чтобы это была какая-то
стабильность все время. Чтобы ты знал, что ты защищен, что ты получишь зарплату, что
у тебя по любому будет какая-то страховка. Ну, мне кажется, что лучше, чтобы вот так
было.
Жін., 31 р., Скадовськ (ФГД)

Дотичними до цих висловлювань є настрої, які можна означити як ситуативний
«утопічний комунізм», де бідні і багаті розглядаються як відхилення від усередненої
«норми»:
Р.: Ну, я считаю, что если бы мы друг с другом делились то у нас бы не было бедных и богатых,
у нас бы были все счастливы, а из за того, что мы не умеем делиться… И получается, что есть
бедные и богатые, а нормальных людей то мало.
Жін., 35 р., Скадовськ

Друга група тверджень є претензією до влади (узагальненої, абстрактної і
здебільшого описаної у негативному ключі), яка не є «народною» чи «патріотичною»,
відповідно діє не в інтересах українського народу, а для власного збагачення. У описах влади
присутні реваншистські нотки – «зробити б їм такі зарплати, щоб вони спробували, як так
жити».
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Р.: Ну, поміняли… Одних колонізаторів на других поміняли? Верніше не одних, а Україна
знаходиться у стані колонії, це моє глибоке переконання, була московською колонією, зараз
стала колонією западних країн і тому рівень колонії відповідає рівень життя при колоніальному
стані держави. Щоб його змінити на краще, треба щоб стояла патріотична влада і щоб
стояла для свого, для своєї громади, для українського народу, і тоді можна бистро все змінити
на краще, протягом буквально одного року.
Чол., 66 р., Скадовськ
Р7: З одної, от не знаю, може не правильно це, з цих з вищих чиновників, їх хотя би на один
місяць, просто їхні счета заморозити, всі, які в них єсть, а дати їм, щоб вони прожили на один
місяць, так, як проживає пенсіонер на полтора тисячі. Щоб в них нікого не було, ніяких, ніяких
доходів, тільки оцих півтори тисячі. Може б вони тоді трошечки думали, як живе той бідний
пенсіонер і та женщіна, яка платить за лікарства дев’ятост гривень, щоб вижити. Тому що як
вона не заплатить, її на той місяць опять буде інсулін.
Жін., 31 р., Скадовськ (ФГД)
Р.: Шляхи подолання бідності? Ну, перше, перше щоб я зробила – це звичайно тіньову економіку
вивела на зовні. І у зв’язку з тим разом піднялась би нормальна заробітна плата.
Жін., 63 р., Скадовськ
Р7: Я вважаю, повністю держава должна нести відповідальність. У держави є 450 депутатів, в
Кабінеті Міністрів, ці люди, які отримують кошти, в них є дуже багато своїх команд, у них є у
всіх свої зами. 5 замів, 6 замів у каждого. Чи вони, так сказать, дуже великий склад
адміністративний, який должен заніматься. Ну, на місцевому рівні должні, понятно
заніматься. Но у нас же держава, ми ж не князівство. Херсонська область, Київська, ми ж не
каждий по куску от так взяли землю і живемо. Ми всі, у нас є Україна, значить, Київ, де сидить
законодавча влада, Кабінет Міністрів, вони управляють місцевими владами. Як вони
управляють, так і здійснюється діяльність.
Р5: Депутатів надо трошки сократить, сильно їх там багато.
Р.5 – Чол., 59 р., Р.7 - Чол., 31 р., Скадовськ (ФГД)
Р6: Ну тому, що я може й би хотіла бути багатшою, але є закони, ну, податкова, я ж не можу
врегулювати це, я може й би хотіла, щоби було краще, але я цього не можу зробити.
Р2: Тому що дуже багато законів у нас написані безграмотно.
Р7: Не виконуються закони, не виконуються.
Р.2 – Жін., 47 р., Р.6 – Жін., 29 р., Р.7 – Жін., 57 р., Чаплинка (ФГД)

Ще одна група коментарів містить закид неактивній громадськості, яка не бажає
захищати власні інтереси, або ділить відповідальність за бідність між владою та
громадськістю. При цьому зауважимо, що про громадянську активність, важливість захисту
своїх прав, інформанти говорять переважно відсторонено (не про себе, а про абстрактну
«громадськість») та у майбутній проекції («треба бути»). Останнє свідчить про
самозаспокоєння та очікувальні позиції замість налаштованості на активні дії.
Р9: Робочі місця позакривали, заводи, все позакривали.
Р3: Сколько мест, а пансионаты, дома отдыха должны работать круглогодично. Что надо
делать – модернизировать, что-то надо делать. Вот поэтому такая ситуация, очень
сложная ситуация. Но громадськість не вихована, мало имеет образованности, неактивная,
и это приводит к таким последствиям.
Р.9 – Чол., 59 р., Р.3 – Жін., 46 р., Скадовськ (ФГД)
Р1: …І вимагати від держави, і самим бути відповідальним за свої дії, за свою роботу, за все.
Підтягувати всіх потрібно, і самим потрібно. Такого, що хтось винен? Да, уряд повинен
враховувати ці критерії життя. Вони, на жаль, зараз не враховуються, пояснюючи все війною.
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Але знаючи нашу, скажемо, наш менталітет ще такий, він, ну, вкрасти і збігти це таке уже в
нас в крові у нас. Ну, відповідальними потрібно бути всім, за те, що відбувається.
Чол., 59 р., Скадовськ
І.: А якщо я ще так спитаю, ну це вічні питання, знаєте, що робити і хто винен. Хто винен в
тому, що бідність в країні є?
Р.6: Самі люди.
Р.3: Ну влада.
Р.7: Влада не причем.
Р.3: Не, не только ни причем.
Р.6: Я считаю, что сами люди.
Р.3: А чого ж люди, коли заводов нет. Люди винни. Кто разваливал все.
Р.9: Оті, що були при владі, розвалювали, да.
Р.3 – Жін., 46 р., Р.6 – Чол., 26 р., Р.7 - Чол., 25 р., Р.9 – Чол., 59 р., , Скадовськ (ФГД)
Р5: Тому що суспільство формує державні органи через прямий виборчий процес і кого ми самі
собі в керівники вибирає, так і живемо. І поки суспільство не переформатується, так сказать,
якщо зараз ми йдемо на Західну Європу, да, рівняється на них, і поки ми змінимо свій
менталітет, поки ми не переформатуємо це суспільство, то ми будемо так і жити в цьому
перехідному стані – від соціалізму до капіталізму.
Чол., 59 р., Чаплинка

І остання група робить наголос на практиках самопорятунку, виживання, вмінні
пристосовуватися до будь-яких економічних та політичних умов:
Р.: Сегодня это будет Украина, завтра будет вообще не понятно что… Ну я к тому, что я не
против Украины, а к тому, что мы не знаем… Так же само, как Крым был один – стал другим. То
есть, что будет завтра? И чтоб в любых условиях мы могли адаптироваться. И
соответственно, как люди старой системы, опять таки, мои родители, все у нас идет из
семьи – они не смогли адаптироваться. Они привыкли, что государство им дает и теперь они
ждут. А че ждать? А самим что делать? То есть, вот такие понимания, что нужно брать
обязанность на себя. Потому что люди, в принципе которые ничего не делают: масса из них не хотят, а масса из них считает, что кто-то должен им дать. И вот это понятие, что им
кто-то что-то должен – чтобы они поняли, что им никто ничего не должен. Берите делайте.
Да, им могут помочь, но берите делайте сами!
Жін., 33 р., Скадовськ

Брак системного розуміння причин бідності віддзеркалюється у відсутності дієвих
сценаріїв її подолання. Говорячи про можливі шляхи подолання бідності, опитані вдаються
до загальних фраз, кліше, переходять до абстрактних звинувачень на адресу анонімних
колективних об’єктів – узагальненого образу ворожої до населення влади (як центральної,
так і місцевої), неактивного громадянського суспільства.

ЩО РОБИТИ З ГРОШИМА?
Більшість опитаних не мають чіткого уявлення про те, що б вони могли змінити у
своєму житті при систематичному збільшенні їх бюджету. Ми пропонували респондентам
подумати над ситуацією, коли їх дохід збільшується щомісяця на 500, 1000 та 3000 грн.
Інформанти, які до того розповідали про те, що грошей не вистачає навіть на харчування, що
беруть їжу в магазині в борг («під олівець») на питання, що б вони зробили при
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систематичному збільшенні доходу, збираються витратити гроші на речі, не пов’язані із
повсякденним виживанням.
Це може сідчити одночасно і про те, що люди погано вміють планувати свої витрати, а
також і про те, що вони не вірять в можливість такого збільшення і не хочуть серйозно
замислюватися над тим, що б саме змінили в своєму житті.
И.: А щоб ви купили, або зробили, як би ваш середній місячний дохід збільшився на 500 гривень?
Р.: Щоб ми купили, або зробили?
И.: Так.
Р.: Я бы купила детям торт большой. Нет, ну а если быть серьезным, на 500 гривен, ничего бы
не зробила, потому что особо бы ничего не поменялось. Вообще ничего бы не поменялось.
И.: А на 1000 як бы збільшився середній дохід?
Р.: Щоб я зробила… Я бы детям горку сделала, заказала. Вот у меня есть песочница, качели я
сделала, а горки им не не хватает. Можна было бы какую-то в детскую площадку, ну как то я
все детям.
И.: А на три тысячи?
Р.: Вот, а на три тысячи я бы купила телевизор. Я бы, наверное, все таки где-то отложила по
1000 и пошла бы купила телевизор нормальный, потому что там у нас телевизор немножко,
ну как бы телевизор телевизором, но очень много места занимает, сильно большой у нас
телевизор.
Жін., 35 р., Скадовськ
И.: Ага. Ну вот к тому, что вы имеете, у вас доход увеличился на 500 гривен.
Р.: Наверное мой ребенок лучше бы кушал.
И.: Ок, хорошо. А на 1000?
Р.: Ну одеть и обуть лучше, конечно.
И.: А 3000?
Р.: Ну может как-то, не знаю как конечно, но может как-то по 1000 можно было и
откладывать, может быть, а там может и это, хотя бы…
И.: А откладывать для чего?
Р.: Оно ж зараза если бы еще гривна эта стояла…
И.: Естественно, ну пока стоит, слава Богу. А непонятно что будет дальше…
Р.: Ну где стоит, если цены растут?
И.: Ну цены растут, а гривна то до курса доллара стоит…
Р.: Та, при чем тут доллар, мы на Украине живем, мне тот доллар, у нас шо доллар стоит, что
не стоит, все равно цены растут.
Жін., 46 р., Скадовськ
И.: Що б ви зробили в першу чергу, якщо б ваш бюджет несподівано збільшився на 500
гривень?
Р.: В першу чергу? Ну в першу чергу пішов би до лікаря, потреба така. Опять таки, якщо це
сімейне якесь, якщо на сімю прийшло, то це треба подумать щоб ми зробили. Если б особисто
до мене такі гроші з’явились, то в мене піти зараз до стоматолога так, я не можу собі
позволити.
И.: А якщо б на 1000?
Р.: На 1000?
И.: У вас, персонально, не в родини.
Р.: Ну, це не великі гроші по таким міркам, ми би з жінкою на медицину їх витратили. Молодь затрудняюсь відповісти, на що б молоді потратили.
И.: А от яке б збільшення ви б відчули? От ви кажете 1000 це такі, невеликі, гроші, а от яке
збільшення б дійсно покращило б ваше повсякденне життя?
Р.: Ну, тут, скажімо, враховуючи, що в нас житлові умови, ну так скажімо – не нормальні, як
точніше сказати, треба ремонт робити, стара хата, перебудова потрібна, пристройки якісь.
Ну для цього потрібні, починаючи від проектування, ну 10-20 тис. гривень, це тільки
проектування та початок там якійсь будівництва. А щоб закінчить, то це треба на кілька
років розтягувать, якщо своїми руками все робить, тобто покупати тільки будівельні
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матеріали, от ну і все, що потрібне для будівництва. То скажімо я би почав будівництво, як би
мені дати тисяч 20-30, якщо б вони упали б звідкіля, то ми б почали покращувати житлові
умови.
Чол., 66 р., Скадовськ
И.: Щоб ви купили, або зробили, якщо б ваш дохід збільшився на 500 грн?
Р.: На 500 грн? Да ничего, ну це дуже маленька сума.
И.: А на 1000?
Р.: На 1000? Ну щось б з косметики, навіть не дороге щось, т.е. це, ну…
И.: А якщо на 3000 ваш особистий дохід збільшився?
Р.: На 3000? Ну мабуть це щось було б, ну взагалі просто більше там чогось на дитину, чи
можливо нове щось дитині показать, повести, щоб він розвивався, можливо якісь ігри
розвиваючі.
Жін., 33 р., Скадовськ

Більшість інформантів не хочуть ставати заможними і цей страх перед суттєвим
покращенням матеріального стану пов’язаний з повсякденним досвідом пересічного
українця, який не відчуває захисту свого права на багатство, а також знає, що багатство та
заможність не є соціально схвалюваними в українському суспільстві, пересічний мешканець
якого пов’язує добробут не стільки з зусиллями та працею, скільки з порушенням закону,
незаконним збагаченням, обманом тощо.
И.: А чи хотіли б ви стати заможною людиною?
Р.: Нєа. Не хотіла б.
И.: Чому?
Р.: Поясню. Був у мене такий момент, в минулому році, коли шахраї прислали Віктору Івановичу
на пошту листа, що буцім-то у нього є спадковість на мільйон доларів. Ми не знали що це
шахраї спочатку, але я хочу вам сказати, реакція у мене була яка? При чому прізвище там,
дійсно такий його родич існував, в країні іншій і знову, все було написано я не знаю, що воно, на!
Значить, перша реакція у нас у двох – ми захворіли. Чомусь мені із за етого стало страшно. Що
ми будемо робити з цими грошима? Навіщо вони взагалі потрібні? Тиск піднявся. Замість
того, щоб ходити по горах – нас трясло вдвох. Потім все таки вирішили, хай воно все горить
там, ми пізніше взнали, що це шахрайська схема, тобто ми до неї не влізли, але реакція була
така. Розумієте? Тому я чесно кажу – я не хочу бути заможною людиною. Мабуть і потреби
такої не маю, не знаю, я кажу це відверто. Тому що це як, це дуже небезпечно, в нашій країні,
це дуже небезпечно. Тому що зразу подумали за безпеку, за безпеку своїх дочок, своїх онуків.
Це ну як? Отак от погрузитися зразу – ой, що з ними оце робить? Може воно якби це правда
було – то я мріяла що? Це може побудувати в селищі, як раз там земля є, може б хоспіс
побудувала би на ті гроші. Але так заможні люди не роблять, а якби я – я б точно це зробила.
Жін., 62 р., Скадовськ
Р2: Понимаете, менталітет у нас такой. Кто живет лучше, чем я, тот вор. Розумієте? Все.
Той построїв гостініцу, де він гроші взяв? Украв.
Чол., 59 р., Скадовськ (ФГД)
Р.: От ми як дім будували то я всі папірчики зберігала шоб потім не говорили шо то ми за
крадені гроші то будували. А в мене чоловік строїтєль то йому треба було тільки такий дом.
Жін., 62 р., Чаплинка

Означені питання в додатковий спосіб демонструють відсутність уявлень у
інформантів про можливі шляхи подолання бідності, страх перед покращенням
47

Культура (субкультура) бідності в Україні
(Центр близькосхідних досліджень (АМЕS), Аналітичний центр УКУ, за підтримки МФ «Відродження»)

матеріального стану в суспільстві, де нема позитивного образу заможності чи багатства.
Останнє проявляється також через самообмежувальні практики, які опитані демонструють у
своєму повсякденному житті:
Р.: Если у человека есть где жить, мне кажется, и если него есть допустим транспорт, да,
средство для передвижения, потому что все равно это удобнее, пусть я не говорю там какуюто старенькую машину, пусть это будет машина не с салона, ну вот что-то среднее, я
приверженец того, что сильно много просишь – зачем оно тебе надо?
Жін., 35 р., Скадовськ
И.: Чи збільшили б ви свої витрати на здоров’я, як би у вас от стало б більше грошей?
Р.: Так, збільшила б. Ну, на свое точно нет, потому что мне уже не особо и нужно, не особо я и
болею, а детям я вот переодчески покупаю витамины, т.е. все равно два-три раза в год я им
покупаю витамины, ну а витамины то, вот я в последний раз брала, как они, витрум…
Жін., 35 р., Скадовськ
И.: А от якщо ви економите, то на чому ви економите?
Р.: Навіть я не знаю, мабуть за всі ці роки то як привчили батьки, щоб не було нічого такого
зайвого, то навіть мені дуже тяжко сказать, на чому ми економимо, чесно. Мабуть, на
шоколадних цукерках останнім часом. Тому що мені їсти їх не можна, а як наркоман. Оце може
тільки на цьому, а так… Я не знаю, я не можу сказати, що ось собі в чомусь відказуємо. Я не
можу цього сказати. Тобто ми, люди, просто звикли жити так, як вважаємо за потрібне і все.
Нічого зайвого.
Жін., 63 р., Скадовськ
Р.: Нет, я из тех людей, кто знает, что откажут и пытаться даже не хочу. И когда мне
отказывают, я очень себя унизительно чувствую, и мне чем ото ходить кланяться и что к
тебе будут как плевок в тебя, то лучше не делать, потому что я знаю, что будет такой
результат. Когда я в чем-то уверена, и хоть какая-то надежда есть что я хоть чёта там
могу добиться – я делаю, а если не это, то зачем?
Жін., 46 р., Скадовськ
Р.: Ми і так економимо. Українці дуже терпляча нація. І те, що ми раніше купували, все одно
думаємо, що не надо, і поїхати відпочивати може не надо. В нас постійно в державі, ну, іноді
трапляються кризи. І ми постійно до них готуємось заздалегідь. І вже звикли багато в чому
собі відмовляти, навіть тоді, коли начебто все нормально. Але ми знаємо, що завтра може
бути щось ненормально, і слава Богу, що ти вже щось накопичив. Що в тебе є якісь запаси.
Чол., 77 р., Скадовськ (ФГД)
І.: А от як ви думаєте, людина вільна, да, або нижче середнього достатку, чи може вона стати
заможньою, або середнього достатку, своєю наполегливою працею?
Р8: Может.
Р5: В принципе, да.
Р2: При одном условии - если он здоровый, физический - это раз, если квалификация есть и хист
до цієї справи. Тоді може. Но це дуже довгий і нудний процес - преодолеть вот эти все
препятствия, которые устраивают чиновники.
Р.2 – Чол. 77 р., Р.5 – Чол., 26 р., Р.8 – Жін., 31 р., Скадовськ (ФГД)
Хоча це наші якісь такі стереотипи. Бо зараз я розумію, що злітати в Турцію буде дешевше, ніж
відпочити у Залізному Порту, ми просто боїмося. А якщо порахувати ті самі кошти, то це
буде те саме.
Жін., 28 р., Чаплинка
Коли я кажу наша держава продумала настільки все, що у нас навіть нема коштів щоб виїхати
звідси, бо ми отримуєм зарплату фіксовану, яку вистачає на те, щоб жити, а про те, щоб
виїхати офіційно законно з візами зі всім, я читала про це, то повинні бути певні кошти в
валюті.
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І.: Але ж зараз безвіз поки що…
Р.: Знову ж таки поки що. І щоб виїхати треба якісь кошти, бо ніхто нас там не жде і ніхто
просто так не дасть квартиру, роботу та інше. Певний період часу ми повинні там за свої
кошти існувати. Таких коштів у нас немає.
І.: А знайомих які виїхали вже і там працюють?
Р.: Є знайомі, але вони на таких же правах. Сьогодні вони там, а післязавтра вони в Чаплинці
Жін., 28 р., Чаплинка

ПОЛІТИЧНІ ОЧІКУВАННЯ ОПИТАНИХ
Політичні очікування оптаних є їх проекцію оцінки свого повсякдення. Невдоволеність,
замкнене коло, фрустрація, відсутність перспективи формує реваншистські настрої, бажання
перевернути все, зламати існуючу систему.
Значний акцент робиться на ролі особистості. Відтак, очікується прихід лідера, здатного
відповісти на ці очікування та кардинально змінити існуючий стан справ в країні. Бажана модель
майбутнього ґрунтується на «порядку», «стабільності», «соціальній захищеності» і знову виходить на
образ «ситого життя».
Р.: Где-то бы пришел такой человек, которые все бы поставил с головы на ноги, то страна у
нас достаточно… У нас хорошие земли, мы ж не бедная страна, у нас здесь да и нефти нам не
надо, мы в принципе можем сами торговать, странам продавать все что, ну потому что у нас
же земля вообще родючая, ну и просто что, кому что, надо. Ладно.
Жін., 35 р., Скадовськ
Р.: Нет, ну может наш новый президент придумает что-то такое, что он как-то улучшит
благосостояние Украины и будет какая-то перспектива, да, это будет очень хорошо, дай
Бог, что бы так было. Ну, надежда сейчас по крайне мере только на нового президента.
И.: Только…?
Р.: Да, только на это, вот если они сделают какой-то переворот, что вот это, да, может
быть, ну очень бы этого хотелось, а если так останется – то нет.
Жін. 46 р., Скадовськ
Р.: Люди, мне кажется… как бы не говорили что они там слуги, они это говорят с сарказмом,
но слуги мы. Что зная, раньше, вот, умные люди эти, правители эти, они своих рабов всегда
хорошо кормили для того что бы они хорошо работали, потому что они им приносят доход.
Вот точно также и мы приносим им доход, и вы нам дайте. А что человеку надо? Надо что бы
он был сытый, одетый, обутый, да, все были живы и здоровы и крыша над головой, и он
будет вкалывать… Это как примерно при совдепе там, ну мы не берем уже то, потому что
мы уже туда не вернемся, и там тоже не так все гладко было, это, но вот они вроде давали
человеку то, что ему надо. Что тебе? Жилье тебе надо? – На. Ты родил ребенка? – На тебе
школу, на тебе садик. Все, люди шли работали и вкалывали, все, больше ничего не надо, а там
как они эти деньги дербанят мне, допустим, пофиг было. Дайте мне этот самый, что бы я
свою дитюшку вырастила, получила образование и что бы она была сытая, здоровая, обутая и
с образованием и с работой. Все, человеку много же не надо. И вот тогда ты считаешь себя
богатым. В принципе я и так богатая, потому что у меня трое детей.
Жін. 46 р., Скадовськ
Р.: Ну я думаю… роль лічності в історії ніхто не відміняв. І якшо прийде чесний порядний і
приведе команду чесну і порядну то чесних достатньо шоб змінить ситуацію і оця поросль,
яка піднялась, то я думаю шо вони тоже вже хочуть чесно жить і вони заробили ці гроші вони
хочуть ці гроші використовувать, не бояться шо хтось прийде і забере. Шо хтось атжал… Але
ж тільки нові люди повинні бути. Знять недоторканість щоб забрать звідти тих хто не
занімається законотворчою… убрать апарати ці. У нас помінялося голів адміністрації 6 чи 7 чи
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8, а апарат який був.. Її нада вигребти бульдозером і посадить туда ділових і толкових, які
прогресивно мислять.
І.: А є молоді і толкові? Є з кого взяти цих людей?
Р.: А я вам скажу якшо буде висока зарплата якшо буде перспектива в людей то вони вернуться
я тоже думаю так. Вони вернуться сюда і ті самі айтішніки і ті самі ділові люди ті які будуть
бачить…. Нада бачить перспектіву.
Жін. 62 р.,Чаплинка

Р6: Надіємся на свого нового президента, що може трохи порядки наведе. Надіємся. Но йому не
дадуть, я думаю. Надєжда на то, так, щоб він цю всю «верхушку» трошки посадив ніже. Щоб
вони думали трошки за народ, а не за себе.
Жін., 59 р., Чаплинка (ФГД)
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ПРИКІНЦЕВІ ЗАУВАГИ
Проведене дослідження дозволяє певною мірою поглибити розуміння суб’єктивного
сприйняття бідності в Україні пересічним мешканцем, який за об’єктивними параметрами
може бути зарахований до категорії малозабезпечених.
Особливістю суб’єктивних оцінок власної позиції у соціальній ієрархії є їх відносний
характер, який залежить від загального бачення людиною соціальної структури суспільства,
усвідомлення власного місця в цій структурі, сприйняття свого стану та ситуації на фоні інших
людей. Відповідно, оцінка власного матеріального стану є ситуативною та контекстуальною.
Протягом одного інтерв’ю людина може ідентифікувати себе як бідну («не вистачає навіть на
їжу»), середню («така / такий, як усі») та багату («ми духовно багаті», або «я багата, бо в мене
є троє дітей»). Якщо перші два означення є фіксацією поточної реальності з економією та
самообмеженням, а також визнанням спільної долі з значною кількістю людей з власного
оточення, то наголос на багатстві є скоріше виключенням, протестом проти нерівності та
несправедливості, намаганні в цих оцінках відійти від їх матеріального (грошового
вимірювання).
Низка питань, що дозволити попрацювати із об’єктивними та суб’єктивними оцінками
сімейних прибутків та витрат, дозволяють говорити про те, що вказуючи сімейний дохід,
респонденти схильні його применшувати, враховувати лише регулярні офіційні грошові
надходження (зарплату, пенсію, регулярні державні виплати тощо) і не враховувати усі
додаткові та неофіційні надходження (тимчасовий неофіційний заробіток, грошові перекази,
гуманітарну допомогу, разові виплати, сезонний дохід від неофіційної підприємницької
діяльності чи фізичної сезонної праці тощо). Натомість, говорячи про витрати, інформанти /
інформантки у своїй більшості схильні їх перебільшувати («подивіться, як все дорого»;
прохання деталізувати витрати, наприклад на перебування дитини в дитячому садочку
показує, що спочатку називається сума у 1,5-2 рази більша, ніж потім виходить при
деталізації сум оплат). Відповідно, виявлене нами перебільшення майже в 2 рази витрат над
надходженнями у сімейний бюджет може свідчити як про неврахування в підрахунку
сімейного доходу неофіційних та не грошових надходжень, так і про відчуття психологічного
тиску від витрат, перебільшення реальної вартості послуг та товарів.
Ще одне питання кількісного інструментарію дослідження (яке по своїй суті було
якісним) пропонувало працюючим респондентам / респонденткам розписати свій
функціонал на роботі, а також визначити вартість години їх робочого часу. Таблиця
заповнювалася при включеному диктофоні, що дозволяє працювати не лише із заповненими
таблицями, а й з коментарями опитаних під час заповнення анкети. Результатом роботи з
цим питанням стало спостереження, що більшість працюючих інформантів не можуть
перелічити свій функціонал на роботі, часто не мають чітких робочих завдань чи плану
роботи, приходять на роботу і починають працювати в реактивному стилі – реагують на
поточні робочі питання та проблеми від заміни лампочки до складання бухгалтерського
звіту. Можемо говорити про неефективну організацію праці на робочих місцях, виконання
працівниками невластивих їм функцій. Подібна організація роботи у поєднанні із фіксованим
робочим днем та при відсутності видимого серйозного результату чи перспективи, породжує
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відчуття неприємної втоми і невдоволення. Останнє підсилюється незадоволеністю від
оплати праці. Попри те, що практично ніхто з опитаних не зміг чітко пояснити, виконання
яких функцій оплачується, годинна оплата, на думку опитаних, має бути в середньому втричі
більшою, ніж є наразі.
Досвід трудових міграцій стає для інформантів / інформанток своєрідним досвідом
рефлексії, дозволяє відчути різницю між ефективністю своєї власної роботи в Україні та поза
її межами. Потрапляючи в Польщу чи інші країни Європи, опитані усвідомлюють, що в Україні
працюють набагато гірше, не бачать сенсу напружуватися, бо скрізь є «подушка безпеки» –
родичі, знайомі, кредити, соціальні служби, благодійність, тіньовий заробіток час від часу
тощо. Відповідно, навіть отриманий досвід трудової міграції не забезпечує «завезення»
напрацьованих закордоном ефективних моделей організації власної праці в Україну, яка
сприймається радше як місце відпочинку, а не самореалізації.
Уявлення про соціальну структуру українського суспільства, продемонстроване
респондентами, є по суті проявом «соціальної сліпоти». Респонденти бачать лише свою
групу, часто звужену до власного близького оточення. Всі інші групи, виходячи з описів
респондентів / респонденток, є по-суті вдосконаленими проекціями бідності. Опитані схильні
перебільшувати вагу багатої верстви населення (їй відводиться в середньому 11% в загальній
ієрархії суспільства). Сама соціальна ієрархія ґрунтується на критерії доступності тих чи інших
товарів та благ, які можна придбати за гроші.
Інформанти утруднюються і з самооцінками щодо власного статусу у суспільній
ієрархії. Одна й та сама людина протягом розмови (однак в різних контекстах) може
подавати себе і «бідною», і «середньою» («такою як усі», «мені на все вистачає», «мені
багато не треба»). Присутня в самооцінках і негативна ідентичність – коли людина позиціонує
себе не як частину якоїсь верстви, а описує себе через заперечення своєї бідності. В цілому
це свідчить про масовий характер бідності, в якому люди відчувають свою приналежність до
більшості і відтак говорять про себе в категоріях «середньості» (середньостатистичний
мешканець, «такий, як усі»).
Найменш «прописаною» та зрозумілою для інформантів є «середня верства»
населення. До характеристик останньої застосовується різна термінологія («середній клас»,
«середня верства», «середній бізнес» тощо), а її частка в суспільній ієрархії вираховується за
залишковим принципом, після з’ясування ваги «бідних» та «багатих». Відтак, можемо
говорити, що більшість представників бідної верстви живе в дуальних координатах
суспільства («багаті» - «бідні»).
Практично всі описи соціальних груп містять обвинувачувальні мотиви та негативні
оцінки. «Негативна» бідність приписується окремій групі людей, представники якої мають, за
оцінками опитаних, «аморальні звички» (небажання працювати, різного роду адикції,
байдужість до свого вигляду та вигляду своїх родичів / дітей, бруд тощо). Негативні
характеристики групи «середніх» більше стосуються комунікаційного виміру (описується їх
зверхнє ставлення, пихатість, неувага до інших). Негативне ставлення до «багатих»
проявляється у невизнанні можливості законного збагачення, приписуванні групі відвертих
порушень закону, які або сталися ще у 1990-ті роки, або мали місце у пізніший час. Чим більш
віддаленою є група від респондентів, тим більше негативізуються її описи (щоправда, в
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оцінках групи «багатих» є інший аспект розрізнення та дистанцій, коли «далека» влада –
олігархи, еліта, депутати – описуються в негативних тонах, натомість місцеві багаті, «свої»,
описуються більш м’яко, з визнанням працьовитості, ризиків та готовності вкладати власні
гроші у справу).
Образи усіх інших груп (крім «бідної») є своєрідними проекціями «покращеної
бідності», яка по суті не виходить за межі конструкту «ситого життя» і не пов’язується з
можливістю самореалізації, доступом до надбань культури, духовного життя.
Переважна більшість інформантів / інформанток розглядають причини бідності
виключно в індивідуальному вимірі. В таки спосіб «провина» за бідність повністю
покладається на самих бідних. Серед ключових причин, названих респондентами є різного
роду адикції (передусім алкоголізм та наркоманія, однак звучить і залежність від інтернетігор); невміння пересічної людини планувати свій бюджет; домінування матеріальних
цінностей над гуманітарними (скоріше куплять «плазму» чи смартфон, а діти будуть сидіти
голодні); загальне ставлення до власного життя, відсутність амбіцій, небажання щось
змінювати; звичка до життя за рахунок соціальної підтримки та сформована стійка
залежність від неї; специфічна «ментальність» чи «культура», успадкована ще з радянського
суспільства). Опитані розрізняють «стан» та «ситуацію» бідності. Опис останньої містить
більше виправдовувальних мотивів, оскільки йдеться про людину, що в силу об’єктивних
обставин опинилася в скрутному становищі.
Лише декілька інформантів / інформанток наголосили на позаіндивідуальних
чинниках бідності (відсутність «арбітра», незалежних профспілок, які б захищали інтереси
працюючих; збереження радянської диспропорції в оплаті праці між містом та селом; а
також брак робочих місць через політику згортання промислових виробництв).
Брак системного розуміння причин бідності віддзеркалюється у відсутності дієвих
сценаріїв її подолання. Говорячи про можливі шляхи подолання бідності, опитані вдаються
до загальних фраз, кліше, переходять до абстрактних звинувачень на адресу анонімних
колективних об’єктів – узагальненого образу ворожої до населення влади (як центральної,
так і місцевої), неактивного громадянського суспільства.
Говорячи про причини бідності, опитані одночасно говорять про «бідних» як про свою
групу (в категоріях «ми»), так і відсторонено («вони»), що свідчить про бажання
дистанціюватися від некомфортного стану, сегментувати групу бідних та відокремити себе
від соціально несхвалюваних моделей бідного життя.
Негативне ставлення до бідних латентно проявляється в тому, що більшість опитаних,
маючи очевидно низькі доходи, у будь-який спосіб намагаються довести, що вони не бідні, а
«середні», такі «як усі». Невизнання себе бідним не заважає претендувати на пільги, субсидії,
розповідати про брак грошей навіть на необхідне – люди здебільшого не помічають цих
розривів у свідомості. Наявність соціальної допомоги, пільг, субсидій є одночасно і
допомогою від держави, і хитрістю пересічної людини – відповідно втрачає свій статус
чіткого ідентифікатора щодо бідності.
Перенесення опису / усвідомлення проблеми на умовних «інших» («вони»)
свідчить про неготовність та неспроможність працювати з власним набором проблем, про
застосовування практик самозаспокоєння через дистанціювання від соціально
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несхвалюваних моделей бідності та віднесення себе до «середніх» (у сенсі «таких, як усі»),
про формування «бідності» як норми. Останнє проявляється і в описах можливих стратегій
подолання бідності. Інформанти здебільшого озвучують пасивні стратегії пом’якшення
проблеми бідності для себе і своєї родини, коли людина радше пристосовується до бідного
життя, ніж намагається його активно змінити. Навіть у випадку трудової міграції (що
передбачає низку активних дій для оформлення виїзду та трудового статусу та важку роботу
в іншій країні)
при поверненні додому людина не тримає темп заробляння грошей, а
«розслабляється» та «відпочиває», а самі зароблені гроші здебільшого проїдаються.
Більшість стратегій пом’якшення бідності мають індивідуалістський характер. Люди
декларують те, що можуть «сподіватися лише на себе і свої сили» та не очікують допомоги.
Будь-яка взаємодопомога та солідарність обмежується виключно сімейним колом. Такі
стратегії не формують солідарностей та довіри, замикають людину на власних проблемах та
проблемах родинного кола.
Відсутність солідарності та сконцентрованість на внутрішньосімейних стратегіях
виживання не сприяє громадянській активності. Про останню говорять відсторонено та у
майбутній проекції (що свідчить про незаангажованість опитаних у подібні активності).
Більшість опитаних систематично живе в борг: грошовий борг через використання
кредитних карт та продуктовий (грошовий) борг в магазині. Власник магазину відкриває
кредит в залежності від оцінки платоспроможності клієнта (наприклад, більші шанси мають
власники землі, на якій щось можна виростити і продати; ті, хто не вживає алкогольних
напоїв чи наркотичних речовин тощо).
Лише один респондент пов’язав гідне життя із «білою» сплатою податків. Більшість
говорить про можливість заробітку в «тіньовому» секторі курортного бізнесу чи
сільськогосподарського виробництва протягом сезону і одночасно бідкаються з приводу
тотальної бідності. До платників податків ставляться з повагою, однак неплатників не
засуджують та виправдовують – через те, що «держава не допомагає» та «держава
обдурює».
Поширення спектру пропозицій неофіційних підробітків (як у сфері фізичної праці, так
і у сфері інтелектуальної) переорієнтує людину з малооплачуваних бюджетних місць, що
вимагають досвіду, кваліфікації та відповідальності, на спорадичні неофіційні бізнесвзаємодії, що дають швидкий заробіток, натомість не прив’язують людину до робочого місця
та надають можливість самостійно розпоряджатися своїм життям та часом. Однак замість
формування високоорганізованої трудової дисципліни фрілансера, бачимо скоріше
посилення інфантилізму, перекладання відповідальності на організатора неофіційної
найманої праці, свідомий вибір «спокійного місця», що не потребує кваліфікації та знімає
тиск відповідальності.
Неофіційний трудовий найм є наслідком не лише недовіри до держави, визнання її
підходів «драконівськими», а й індивідуальних стратегій пересічної людини, якій подібні
практики дають свободу – від зобов’язань, відповідальності, не змушують до жорсткого
планування, організації власного життя, дозволяють людини йти за течією, не
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напружуватися, не донавчатися, але при цьому обурюватися, чому нею незадоволені та не
хочуть багато платити.
Неофіційний найм «задешево» знецінює роботу фахівців і створює замкнене коло, в
якому програють всі – через зниження якості послуг та їх здешевлення, вимивання фаховості
(здебільшого не працюють за фахом навіть за наявності попиту та робочих місць). Відтак і
фахівець, що виявляє готовність працювати за спеціальністю, змушений так само «грати по
спільних правилах» та йти в тінь, бо інакше не може вижити.
Іншим негативним наслідком неофіційного найму є його несталість,
непередбачуваність. Стан очікування роботи (без належної організації робочого часу та
перспективи прибутку) забирає більше сил, ніж сама робота. Людина не розслабляється, не
відпочиває, але при цьому і не працює повноцінно, більше очікує та нишпорить у пошуках
підробітків, аніж щось робить. Відповідно – накопичується втома, відбувається вигорання не
від роботи, а від очікування та неорганізованої роботи / життя. Людину це паралізує, робить
неактивною, при цьому вона постійно шукає відпочинку, але відпочити не може. Означені
стани потребують додаткового вивчення та роботи соціальних психологів.
Поєднання необтяжливих офіційних робочих місць із неофіційними підробітками
дозволяють людині покращити свій матеріальний стан, однак за офіційними документами
зберегти свій статус «бідного / бідної», який дозволяє подаватися на субсидії.
Подвійне ставлення інформантів / інформанток до пільг говорить про те, що дана
система зайшла у глухий кут та не працює на підтримку відчуття соціальної справедливості.
Пільги перетворюються на спосіб життя певних верств населення, а також стають частиною
споживацьких стратегій у ставленні до держави не як спільної справи, а як відстороненого
інституту, який обкрадає, відповідно і його треба обкрадати у відповідь. У поєднанні із
розповсюдженими практиками неофіційного найму та заробітку, система надання пільг на
підставі офіційних документів про надходження позбавлена сенсу, зрівнює між собою тих,
хто дійсно потребує допомоги з тими, хто шукає мінімізації своїх витрат у будь-який спосіб.
Виплати на дітей консервують неповні родини та перетворюють дітей на інструмент
забезпечення повсякденного існування.
Негативний вплив пільг бачать і в тому, як люди розпоряджаються «дармовим»
благом – замість того, щоб шукати шляхів економного використання ресурсів (вода, газ,
електрика), отримувач пільг використовує їх не обмежуючи себе та сплачує при цьому
копійки.
Специфічними є бачення «активного» виходу з бідності через підприємництво.
Більшість інформантів / інформанток задекларували своє бажання стати підприємцями, але
лише за умов, якщо при цьому хтось мінімізує усі ризики, навчить, поставить справу.
Фактично конструюється бюджетне місце з постійним доходом, де хтось інший (держава?)
має взяти на себе всю ризикову частину, а людина залишає собі лише дохідну. Тобто,
нерозуміння самої сутності підприємництва, страх та брак знань, що унеможливлюють старт
та призводять смонавіювань про неможливість підприємницької діяльності в Україні через
погану державу та недосконале законодавство. Останнє підтверджується і озвученим
опитаними запитом на «керівника-господарника» (підприємець від держави), який прийде,
все спланує, організує, всім надасть робочі місця на підприємствах, організує приватний
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бізнес і не буде збирати податки. Означене у поєднанні із закликами, що «всі повинні між
собою ділитися, і тоді не буде багатих і бідних, а всі будуть нормальними» дозволяє говорити
про поширеність стихійних утопічно-соціалістичних ідей серед опитаних.
Люди відтворюють практики виживання радянського суспільства «дефіцитів».
Феномен дефіциту залишився, однак в радянському союзі це був дефіцит товарів, а тепер –
дефіцит грошей. Відповідно, практика залишається тією ж самою – людина не ходить, а
«нишпорить», як хижак в лісі, час від часу їй вдається щось вхопити і прожити день. Саме в
таких словах люди характеризують свій стиль зайнятості – «то там, то сям», «трохи там, трохи
– там», «бігаємо, крутимося» тощо. Подібне «нишпорення» є частиною стратегій виживання,
життя одним днем, що стирає в свідомості людини минуле (бо це спогади про незвичне,
нестандартне, особливе в житті, яке зникає, бо кожен день – одне й те саме) та не дає їй
образу майбутнього. В такій культурі не формується перспективне бачення, людина не знає,
що з нею буде найближчим часом – і, відповідно, не планує своє життя, не має чіткого
бачення свого подальшого руху. Останнє викликає фрустрованість, хронічну незадоволеність,
відсутність позитивних емоцій від досягнень (бо йдеться про негативну, а не про позитивну
стабільність в житті людини) й, відтак, проявляється в стихійному комунізмі – «забрати у
багатих та віддати бідним», та поширеності підтримки сил, що закликають не до тяглості
процесів, а до зламу системи, чергового перевороту («той, хто все переверне»). Власна
позиція пасивна («ми нічого не можемо»), а очікування від лідера – переворот життя на 180
градусів.
Високий градус очікувань від влади поєднується з аморфністю запитів від суспільства.
Соціальне замовлення владі фактично відсутнє («сподіваюся, буде краще», «хочу, щоб все
перевернулося»). Відповідно, запит до влади є ірраціональним за своєю сутністю (радше
імпульсним, в залежності від життєвої ситуації та інформаційного поля), а відтак і оцінка дій
влади має такий самий ірраціональний характер та є нечутливою до раціональних
аргументів. Останнє відкриває значний простір для маніпуляції масовою свідомістю.
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