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Abstract. The article is devoted to the study and a generalization of theoretical approach-
es to the analysis of the phenomenon of poverty. To this end, the analysis of 
conceptions, whose elements form a methodological basis for the practical 
solution of the problems dealing with poverty by developed countries and
transformational societies.

Ак ту аль ність те ми. В умо вах ра ди каль них со ці аль но! е ко но міч них пе рет во рень
ви рі шен ня проб ле ми під ви щен ня рів ня жит тя на се лен ня стає од ним з ос нов них зав -
дань зміц нен ня Ук ра їн ської дер жа ви. Со ці аль но! е ко но міч ні ре фор ми приз ве ли до
кар ди наль них пе рет во рень у со ці аль ній струк ту рі ук ра їн сько го сус пільс тва і
водночас – до па дін ня рів ня жит тя ос нов ної ма си ук ра їн ців. Бід ність, без ро біт тя, 
со ці аль на нес та біль ність ін тен си фі ку ва ли про цес мар гі на лі за ції на се лен ня, що, 
у свою чергу іс тот но впли ває на поглиблення сус піль ної ано мії. 

По до лан ня бід нос ті – ба га то е тап ный про цес, у ході яко го змі ню ють ся зав дан ня
й уточ ню ють ся кри те рії ви мі ру бід нос ті від по від но до со ці аль но! е ко но міч но го роз -
вит ку кра ї ни. Ук ра ї на як чле н ООН взя ла на се бе зо бов’язан ня увій ти в 2015 рік,
подолавши най більш гос трі про я ви ці єї со ці аль ної не ду ги. З 2001 р. в на шій кра ї ні
по е тап но ре а лі зу єть ся Стра те гія по до лан ня бід нос ті [8]. У сві ті не має жод ної кра ї ни,
яка б цілком пе ре бо ро ла бід ність. Та кі ж стра те гії зат вер джу ють і в США, і в Ні меч -
чи ні, і в ін ших роз ви не них кра ї нах. 

Са ме то му те ма особ ли вос тей тран сфор ма ції со ці аль ної струк ту ри су час но го 
ук ра їн сько го со ці у му, зок ре ма різ кої ес ка ла ції про це су по ля ри за ції сус пільс тва за
оз на кою ма те рі аль но го доб ро бу ту ви да єть ся особ ли во ак ту аль ною в умо вах со ці аль -
но!економічних перетворень та роз бу до ви де мок ра тич ної пра во вої дер жа ви.

Те о ре тич не ос мис лен ня со ці аль них ас пек тів проб ле ми рів ня жит тя в су час них
умо вах має прин ци по ве зна чен ня для роз роб ки за со бів дер жав но го ре гу лю ван ня 
со ці аль них про це сів, які по вин ні бу ти на ці ле ні на під ви щен ня рів ня жит тя. Як спра -
вед ли во від зна чає О.П. Кон дра тюк, в умо вах кри зо вих си ту а цій, ко ли ве деть ся 
ак тив ний по шу к ви хо ду з них, не об хід ним є, на сам пе ред, на у ко ве ос мис лен ня проб -
ле ми на ос но ві її ці ліс но го ро зу мін ня [9, 6]. 



ЕКОНОМІКА

130

Пос та нов ка проб ле ми. Проб ле ми вив чен ня та дос лід жен ня фе но ме ну бід нос ті
пос тій но пе ре бу ва ють у по лі зо ру су час них ук ра їн ських та за хід них со ці о ло гів, 
еко но міс тів, по лі то ло гів. У біль шос ті дос лід жень бід ність роз гля да єть ся у ді а лек -
тич ній єд нос ті з по ляр ним по нят тям ба гатс тва [13, 17, 19, 23]. Ще у IV ст. до н.е. 
Пла тон у трак та ті “За кон” тор кав ся пи тань спів від но шен ня ба гатс тва і бід нос ті [15].
Аріс то тель (384–322 рр. до н. е.) у пра ці “По лі ти ка” теж го во рить про проб ле му 
бід нос ті й ба гатс тва. За Аріс то те лем, пе ре ва жан ня од но го з цих еле мен тів виз на чає
від по від ну фор му дер жав но го уст рою [1].

Вра хо ву ю чи особ ли вос ті сус пільств тран сфор ма цій но го пе рі о ду, ціл ком обґ рун -
то ва ною ви да єть ся про по зи ція роз гля да ти бід ність у вза є мозв’яз ку із становленням
се ред нього  кла су, ос кіль ки роз ши рен ня ос тан ньо го ущільнює нес та біль ні со ці аль ні
про шар ки [21, 22].  

Ос нов ним нап рям ом вив чен ня да ної проб ле ма ти ки є ана ліз нас лід ків но во го со -
ці аль но го роз ша ру ван ня, пси хо ло гії ма ло за без пе че них верств, при чин бід нос ті,
мож ли вих стра те гій її по до лан ня, суб’єк тив ної бід нос ті, ме то до ло гіч них під хо дів до
виз на чен ня меж бід нос ті то що [2, 3, 12, 16, 26]. Проб ле ми бід нос ті пос тій но вис віт -
лю ють ся як у фа хо вих пе рі о дич них ви дан нях із со ці о ло гії [4, 21, 24, 25], так і в
загально!політичній пе рі о ди ці [6, 7, 10]. 

Се ред праць, що ста нов лять те о ре ти ко! ме то до ло гіч ний ба зис дос лід жен ня 
бід нос ті у сві то вій на у ко вій дум ці, вар то ви ді ли ти ро бо ти  А. Смі та, Д. Рі кар до, 
Д. Міл ля, Т. Маль ту са, Е. Рек лю, К. Мар кса, Ф. Ен гель са, Ч. Бу за, С. Ро вен трі.

Нез ва жа ю чи на ін тен сив ний на у ко вий по шук, нав ко ло проб ле ми вив чен ня 
бід нос ті у ме жах со ці о ло гіч ної на у ки на сьо год ні не має єди ної дум ки від нос но ха рак -
те рис тик та при чин цьо го яви ща. На сьо год ні важ ли вим за ли ша єть ся уточ нен ня по -
ня тій но го те за у ру су, зок ре ма проб лем не од ноз нач ної кон цеп ту а лі за ції ря ду важ ли -
вих по нять (“деп ри ва ція”, “від нос на бід ність”, “аб со лют на бід ність”, “злид ні”, “ме жа
бід нос ті”, “нес тат ки”, “нуж ден ність” то що). Як пра ви ло, вжи ва ють ся тер мі ни, 
що ок рес лю ють бід ність од но бо ко. Їх зміст уточ ню єть ся за до по мо гою по яс ню валь -
них слів: від нос на, аб со лют на, струк тур на, куль тур на, при хо ва на, від кри та і т. д.

Дис ку сій ни ми є та кі пи тан ня, як де фі ні ція цен траль но го по нят тя, су бор ди на ція
по нять і ство рен ня єди но го по ня тій но го апа ра ту, в яко му б адек ват но від би ва ли ся
ба га тог ран ні со ці аль ні про це си. По шук уза галь не них ха рак те рис тик, ви яв лен ня
внут ріш ньої струк ту ри, зміс ту та по бу до ву ці ліс ної те о рії бід нос ті, що вра хо ву ва ла б
здо бут ки ці ло го ря ду на ук, які вив ча ють бід ність,  не мож на вва жа ти здій сне ними.

Ме тою да ної стат ті є вис віт лен ня та уза галь нен ня на у ко вих те о ре тич них та
прак тич них нап ра цю вань сто сов но ос мис лен ня проб лем бід нос ті на різ них ета пах
роз вит ку сві то вої та віт чиз ня ної на у ки, із вра ху ван ням мож ли вос тей їх зас то су ван -
ня для ви рі шен ня проб лем бід нос ті у сус пільс тві тран сфор ма цій но го пе рі о ду. 

Вик ла д ос нов них те о ре тич них ре зуль та тів дос лід жен ня
Спро би по яс ни ти та ке яви ще, як бід ність, дос лід ни ки про по ну ють роз ді ля ти на дві

ос нов ні гру пи: те о рії, від по від но до яких бід ні са мі не суть від по ві даль ність за влас ну бід -
ність (те о рія під умов ною наз вою “вин на жер тва”), і те о рії, від по від но до  яких бід ність
від тво рю єть ся струк тур ни ми си ла ми у сус пільс тві (те о рії “вин на сис те ма”) [5, 281]. 
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Вва жа єть ся, що впер ше ці ліс ну сис те му пог ля дів що до проб ле ми роз по ді лу 
гро шо вих до хо дів, явищ бід нос ті і ба гатс тва сфор му лю ва ли пред став ни ки кла сич ної
по лі те ко но мії – А. Сміт, Д. Рі кар до, Д. Мілль, Т. Маль тус. Во ни вва жа ли, що бід ність
є ло гіч ним нас лід ком ін дус трі аль но го роз вит ку, а роз по діл до хо дів між різ ни ми 
кла са ми виз на чає роз по діл влас нос ті. Т. Маль тус від зна чав, що при чи ною бід нос ті є
ви щі тем пи зрос тан ня на се лен ня по рів ня но із зрос тан ням ре сур сів. Особ ли во швид -
ко зрос тає як раз бід не на се лен ня, а дер жа ва ли ше спри яє цьо му че рез сис те му до по -
мо ги [13]. А. Сміт вва жав, що за ро біт на плат ня збіль шу ва ти меть ся в мі ру зрос тан ня
на ці о наль но го ба гатс тва, і це спри я ти ме під ви щен ню доб ро бу ту [19].

На дум ку Г. Спен се ра, бід ність і ба гатс тво – яви ща за ко но мір ні, а не рів ність
збіль шу єть ся од но час но із зрос тан ням сус піль но го ви роб ниц тва. Про те, за Г. Спен -
се ром, бід ність – яви ще не со ці аль не, а осо бис та проб ле ма тих, хто не зміг впи са ти -
ся в іс ну ю чі со ці аль ні рам ки. Він вва жає втру чан ня дер жа ви у при род ний роз ви ток
сус пільс тва не до ціль ним, бо бід ність і ба гатс тво – яви ща по зи тив ні, во ни сти му лю -
ють люд ський роз ви ток [цит. за 23]. Ж. Пру дон та кож вва жав бід ність со ці аль ним
бла гом. Він заз на чав, що во на є не від’єм ною ри сою людс тва, ос кіль ки йо го пот ре би
весь час зрос та ють [17]. От же, ці ла пле я да вче них роз гля да ла бід ність, по су ті, крізь
приз му те о рії Ч. Дар ві на (при род ний від бір, ви жи ван ня силь ні ших). Во ни вва жа ли
бід них осо бис то від по ві даль ни ми за своє ста но ви ще.

Ді а мет раль но про ти леж ної точ ки зо ру дот ри му ва ли ся так зва ні ега лі та рис ти 
(Е. Рек лю, К. Маркс, Ф. Ен гельс). Во ни про го ло шу ва ли со ці аль ну рів ність не об хід -
ніс тю. Іс ну ван ня бід нос ті по ряд з ба гатс твом, на їх нє пе ре ко нан ня, – це со ці аль не
ли хо, нас лі док нес пра вед ли вих роз по діль чих від но син. К. Маркс був упев не ний, що
наг ро мад жен ня ка пі та лу приз во дить до під ви щен ня па у пе ри за ції, а бід ність – це
фор ма екс плу а та ції трудящих влас ни ка ми ка пі та лу (ба га ти ми) [14]. Згідно з 
К. Мар ксом, бід ність з’яв ля єть ся в сус пільс тві че рез на яв ність при ват ної влас нос ті
на за со би ви роб ниц тва та прив лас нен ня от ри ма но го про дук ту влас ни ка ми цих
засобів, праг нен ня ка пі та ліс та під ви щи ти рі вень екс плу а та ції ро біт ни ка. Ця кон цеп -
ція ви я ви ла ся нес про мож ною по яс ни ти бід ність для кра їн, що перебували в аван гар -
ді прог ре су [22, 3].

У дос лід жен нях ос тан ньо го де ся ти річ чя бід ність роз гля да єть ся як ба га то рів не ва
со ці аль но! е ко но міч на ка те го рія, яка ві доб ра жає ком плекс від но син між ін ди ві дом 
(до мо гос по дарс твом) і сус пільс твом з при во ду форм жит тє ді яль нос ті, що не доз во ля -
ють лю ди ні під три му ва ти мі ні маль ний рі вень спо жи ван ня, прий ня тий за стан дарт (ме -
жу) у да но му сус пільс тві [12, 5]. Бід ність трак ту єть ся як не мож ли вість внас лі док нес -
та чі ре сур сів під три му ва ти спо сіб жит тя, при та ман ний кон крет но му сус пільс тву і в
кон крет ний пе рі од ча су. Тоб то лю ди на внас лі док нес та чі кош тів не в змо зі під три му ва -
ти той рі вень жит тя, який до мі нує в її се ре до ви щі. Це оз на чає, що від сут ність бід нос ті
іден ти фі ку єть ся не тіль ки із за без пе чен ням фі зич них умов жит тя (прий нят не жит ло,
хар чу ван ня, одяг, здо ров’я), але й з мож ли віс тю жи ти, спо жи ва ти і бра ти участь у сус -
піль но му жит ті на рів ні, який від по ві дає най більш по ши ре ним якіс ним ви мо гам [26, 5].

Су час ні між на род ні ор га ні за ції по яс ню ють бід ність не е фек тив ною мо дел лю 
роз вит ку ци ві лі за ції, в ос но ві якої ле жать нес при ят ли ві еко но міч ні умо ви та не об ду ма не,
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з шкід ли ви ми нас лід ка ми для дов кіл ля ви ко рис тан ня при род них ре сур сів [21,3]. Прик -
ла дом є виз на чен ня бід нос ті, прий ня те Єв ро пей ським Со ю зом у 1984 р. Во но виз на -
чає, що “бід ні – це ті, чиї ре сур си (ма те рі аль ні, куль тур ні та со ці аль ні) є нас тіль ки
об ме же ни ми, що вик лю ча ють мож ли вість про ва ди ти мі ні маль но прий нят ний спосіб
жит тя в сус пільс тві ті єї кра ї ни, в якій во ни про жи ва ють”.

Су час на со ці аль на те о рія тлу ма чить бід ність як ба га то ас пек тне яви ще, кон кре -
ти зу ю чи її че рез по діл на ряд форм: об’єк тив ну та суб’єк тив ну, аб со лют ну і від нос ну,
тим ча со ву і зас тій ну. Най су пе реч ли ві шим мо мен том у те о рії бід нос ті є по діл її на
аб со лют ну та від нос ну. Не іс нує і не мо же іс ну ва ти уні вер саль них прог рам на дан ня
со ці аль ної до по мо ги за єди ним у всьо му сві ті стан дар том бід нос ті: ті, хто є бід ни ми
у США чи Швей ца рії і одер жу ють там дер жав ну під трим ку, вва жа ти муть ся за мож -
ни ми в кра ї нах, що роз ви ва ють ся. Аб со лют на бід ність, ви хо дя чи з виз на чен ня за
поширеною концепцією, – це та кий рі вень доб ро бу ту, який не за без пе чує стан дар -
тних ма те рі аль них та ду хов них пот реб на се лен ня [12, 6]. Іс нує пев ний на бір благ, що
за без пе чу ють пер шо чер го ві фі зі о ло гіч ні пот ре би лю ди ни. Їх на бір і вар тіс на оцін ка
виз на ча ють ме жу аб со лют ної бід нос ті. От же, бід ність, за аб со лют ною кон цеп ці єю, –
це, по су ті, не мож ли вість одер жу ва ти до хо ди, не об хід ні для за без пе чен ня мі ні маль -
них жит тє вих пот реб [23]. Прик ла дом де фі ні ції для аб со лют ної бід нос ті мо же 
слу гу ва ти виз на чен ня у До по ві ді зі всес віт ньо го роз вит ку 1990 р., де вер хня ме жа
бід нос ті для кра їн тре тьо го сві ту вста нов ле на на рів ні 370 до ла рів США на рік 
(ку пі вель ної спро мож нос ті 1985 р).

Дот ри ман ня прин ци пів аб со лют ної кон цеп ції спос те рі га є мо у пра цях анг лій -
ських со ці о ло гів! ре фор ма то рів ХІХ ст. Ч. Бу за (Char les Bo oth, Li fe and La bo ur of the
Pe op le in Lon don (1889)), С. Ро вен трі, де що піз ні ше – у М. Ор шан ські (США). 
Б. Ро ун трі про вів од не з пер ших сис тем них дос лід жень бід нос ті, йо му ж на ле жить
пер ше фор маль не оз на чен ня бід нос ті, для чо го він запровадив кон цеп цію ко ши ка ба -
зо вих про дук тів. Ко жен, хто не міг доз во ли ти со бі прид ба ти цей ко шик про дук тів,
вва жав ся бід ним. Ро ун трі роз різ няв “пер вин ну” бід ність та “вто рин ну” бід ність.
“Пер вин на” бід ність – це нез дат ність прид ба ти ба зо вий ко шик про дук тів, бо лю ди на
не дос тат ньо за роб ляє, не в змо зі знай ти ро бо ту че рез хво ро бу, трав му чи по га ну 
еко но міч ну си ту а цію. “Вто рин на” бід ність, що її роз різ няв Ро ун трі, – це вит ра ти, 
що не є не об хід ни ми та робляться на шко ду не об хід ним (нап рик лад, ал ко голь). Вона
біль ше від по ві да ла прий ня тим у сус пільс тві пог ля дам.

Від нос на бід ність при та ман на будь! я ко му сус пільс тву. Во на виз на ча єть ся за
май но вим роз ша ру ван ням на се лен ня (нап рик лад, бід ни ми вва жа єть ся пев на 
час ти на – від 10 до 30% на се лен ня з най ниж чи ми до хо да ми). Най біль шу ува гу її
вив чен ню при ді ля ють у роз ви не них кра ї нах [12, 6]. Від нос на кон цеп ція от ри ма ла
по ши рен ня у по во єн ний пе рі од, особ ли во нап ри кін ці 1960!х та у 1970!х рр. Во на й
ни ні ви ко рис то ву єть ся у де я ких кра ї нах. При хиль ни ка ми ці єї кон цеп ції є, зок ре -
ма, П. Та ун сенд, Т. Мар шалл, А. Сен, Л. Рей нво тер, Т. Зас лав ська та ін. Во ни 
вва жа ють, що бід ність – по нят тя від нос не. Як що по рів ню ва ти з ми ну ли ми сто літ -
тя ми, то су час ні бід ні жи вуть знач но кра ще; а в по рів нян ні з бід но тою кра їн, що роз -
ви ва ють ся, бід но та роз ви не них кра їн – лю ди за мож ні [23]. І справ ді, со ці аль ний
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склад бід них верств на се лен ня змі ню вав ся із ча сом. Нап рик лад, у Ве ли кій Б ри та -
нії у 1970!х рр. це бу ли пен сі о не ри та са мот ні бать ки, а в 1980!х – го лов ним чи ном 
ба га то діт ні сім’ї.

Ви ко рис тан ня од но го па ра мет ра (до хід) у виз на чен ні бідності час то при во дить
до па ра док саль них си ту а цій, нап рик лад ко ли пен сі о не ри, що во ло ді ють пов ніс тю
вип ла че ною не ру хо міс тю (нап рик лад, бу дин ком, вип ла та за кот рий мо же трива ти 20
ро ків, чи зе мель ни ми ді лян ка ми), пот рап ля ють до ка те го рії бід них. Сьо год ні вар -
тість про мис ло вих про дук тів є ду же низь кою, тож ста ло мож ли вим для бід них прид -
ба ти та кі то ва ри, як те ле ві зор, комп’ютер чи мо біль ний те ле фон, на то мість вар тість
послуг є ви со кою. То му на сьо год ні со ці о ло ги роз гля да ють ряд аль тер на тив них 
виз на чень для бід нос ті. Най по ши ре ні шим серед них є таке: нез дат ність прид ба ти чи
ма ти дос туп до ба зо во го ко ши ка послуг то що. Спи сок послуг із ко ши ка є різ ним,
нап рик лад для США він вклю чає ме дич ну стра хов ку, у Великій Британії – бан ків -
ський ра ху нок.

Та кий під хід до виз на чен ня бід нос ті оз на чає, що лю ди, на віть ма ю чи рів ні до хо -
ди, мо жуть ма ти різ ні мож ли вос ті для за без пе чен ня ба зо вих пот реб жит тя: так, 
меш кан ці ма лих міст, і особ ли во сіл, ма ють більш об ме же ний дос туп до от ри ман ня
доброякіс них ос ві ти, ме дич но го обс лу го ву ван ня, ко му наль но! по бу то вих пос луг, ніж
жи те лі ве ли ких міст [26, 5].

За ха рак те ром оцін ки бід ність по ді ля єть ся на об’єк тив ну та суб’єк тив ну [12, 6].
Пер ша виз на ча єть ся за прий ня ти ми в кра ї ні кри те рі я ми до хо ду та дос ту пу до тих чи
ін ших ма те рі аль них і ду хов них благ: мож ли вос ті да ти ді тям ос ві ту, здо бу ти про фе -
сій ну під го тов ку, лі ку ва ти ся, ма ти жит ло, що від по ві дає прий ня тим стан дар там, 
то що. Дру гу ро зу мі ють як та ку, що виз на ча єть ся за са мо о цін кою, тоб то лю ди на то ді
є бід ною, ко ли во на са ма се бе так іден ти фі кує.

За три ва лос тю бід ність мо же бу ти тим ча со вою (ко рот ко час ною), зас тій ною
(дов готривалою) та хро ніч ною (пе ре да єть ся від по ко лін ня до по ко лін ня). За гли би -
ною бід ність мо же набувати та ких фор м, як ма ло за без пе че ність, зу бо жін ня (як що
хар чо ве спо жи ван ня не за без пе чує 80% мі ні маль но го ра ці о ну або як що вит ра ти на
хар чу ван ня пе ре ви щу ють 80% до хо дів), люм пе нство і па у пе ризм. Дві ос тан ні фор ми
є край нім про я вом зу бо жін ня, ко ди лю ди від чу же ні від усіх офі цій них форм до хо дів
у сус пільс тві.

От же, на нашу думку, на даний ча с у на у ці скла лися такі те чії ін тер пре та ції бід -
нос ті:

1. Еко но міч на те чія, що по яс нює бід ність бра ком кош тів на прожит тя, 
екс плу а та ці єю од них лю дей ін ши ми, прив лас нен ням до дат ко вої вар тос ті, не е фек -
тив ніс тю гос по дарс тва, руй ну ван ням та ті ніза ці єю еко но мі ки.

2. Со ці о ло гіч ний нап рям, який вва жає при чи ною бід нос ті на яв ність со ці аль ної
не рів нос ті між людь ми,  со ці аль ної стра ти фі ка ції, що іє рар хіч но на пов нює 
со ці аль ний прос тір і зак ріп лює бід ність у ниж чих лан ках.

3. По лі то ло гіч ний  нап рям, який пов’язує бід ність з не ус піш ніс тю ді яль нос ті інс -
ти ту тів вла ди, і перш за все дер жа ви, яка й вис ту пає го лов ним ви ну ват цем 
бід нос ті її гро ма дян.
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4. Пси хо ло гіч ний нап рям, згідно з яким бід ність – це пси хіч не яви ще, що зво -
дить ся до де фор ма ції внут ріш ньо го сві ту осо би і, перш за все,  сис те ми її цін нос тей і
має наз ву “син дро му бід нос ті”.

5. Фі зі о ло гіч ний нап рям,  який фік сує тіс ний зв’язок між бід ніс тю і фі зі о ло гіч -
ни ми  де фек та ми осо би, ін ва лід ніс тю, хво ро ба ми і т.п.

Кож на з цих те чій вно сить свій ра ці о наль ний вне сок у по яс нен ня бід нос ті, але не
є са мо дос тат ньою [22]. У ці ло му будь! я кі кон цеп ції, виз на чен ня, кла си фі ка ції бід -
нос ті ма ють свої ва ди на сам пе ред че рез ди на міч ність дос лід жу ва но го яви ща та нес -
та ці о нар ний ха рак тер у тран сфор ма цій но му сус пільс тві. Їх не дос ко на лість спри чи -
няє дис ку сії що до до ціль нос ті об ран ня ті єї чи ін шої мо де лі бід нос ті для ви ко рис тан -
ня в док три ні со ці аль ної по лі ти ки. Кож на кра ї на, ви хо дя чи з влас них мір ку вань, а
та кож з ура ху ван ням еко но міч них мож ли вос тей оби рає пев ний ва рі ант [23]. 

Уза галь ню ю чи, мож на на вес ти такий пе ре лік мо де лей бід нос ті для пев но го ти пу
кра їн:

1. Тра ди цій на то таль на бід ність – кра ї на пе ре бу ває в то таль но му ста ні бід нос ті
дов гот ри ва лий пе рі од (пів сто літ тя  або й сто літ тя ).

2. Рап то ва то таль на бід ність – кра ї на із ста біль ною еко но мі кою, дос тат нім ре сур -
сним, тех ніч ним та ін те лек ту аль ним по тен ці а лом рап то во (не о чі ку ва но) стає то -
таль но бід ною.

3. Тим ча со ва мас штаб на бід ність – в кра ї нах, які роз ви ва ють ся.
4. Під ви ще на бід ність – в роз ви ну тих кра ї нах.
5. Ста біль на мі ні мак сна бід ність – у ви со ко роз ви не них кра ї нах [17].
Су час на ци ві лі за ція прак ти кує два прин ци по во різ них ти пи  ставлення дер жа ви

до бід нос ті: па тер на ліст ський і лі бе раль ний. За па тер на ліст ській мо де лі спос те рі га -
єть ся зрів няль ний роз по діл со ці аль них благ між усі ма чле на ми сус пільс тва, що здій -
сню єть ся  дер жа вою. Та ка мо дель доб ре фун кці о нує на кри зо вих, екс тре маль них
ета пах жит тя сус пільс тва. До дат ко вою склад ніс тю вис ту пає слаб кість сти му лів до
ак тив ної ді яль нос ті лю дей внас лі док зрів няль но го під хо ду до ор га ні за ції сус піль но -
го жит тя. Лі бе раль на мо дель орі єн то ва на на ін ди ві ду аль ну сво бо ду лю ди ни, що 
віль на у ви бо рі свого жит тє во го шля ху та по шу ку за со бів  для прожит тя. Ос нов на
мі сія  дер жа ви по ля гає в за хис ті прав і сво бод осо би і в ад рес ній під трим ці ті єї 
час ти ни гро ма дян, які  належать  до ка те го рії со ці аль но не за хи ще них. 

Су час ні дер жа ви ви ко рис то ву ють різ ні за со би для ви рі шен ня проб ле ми бід -
нос ті. Най біль ших ус пі хів у бо роть бі з бід ніс тю до сяг ла так зва на со ці аль на дер жа -
ва, яка бе ре на се бе тур бо ту про ма те рі аль не ста но ви ще сво їх гро ма дян, про во дить
су час ну со ці аль ну по лі ти ку. Та ка дер жа ва спри яє збе ре жен ню ста біль нос ті, сус піль -
ної зла го ди, запобігає гос трим со ці аль ним кон флік там. 

По нят тя “со ці аль на дер жа ва” з’яви лось у пер шій по ло ви ні ХІХ ст. У 1848 р. у
Фран ції об го во рю ва лась мож ли вість та ко го виз на чен ня дер жа ви. Піз ні ше це по нят -
тя ви ко рис то ву ва ли па ризь кі ко му на ри. Але кон сти ту цій не зак ріп лен ня це по нят тя
діс та ло ли ше піс ля Дру гої сві то вої вій ни в ря ді кра їн Єв ро пи – Фран ції, ФРН, 
Іс па нії. Вва жа єть ся, що са ме у со ці аль ній дер жа ві за без пе чу єть ся га ран то ва ний мі -
ні маль ний рі вень жит тя і рів ність стар то вих мож ли вос тей [20, 139].
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З ог ля ду на ряд проб лем дер жав но го рів ня, пов’яза них із ма со вим зу бо жін ням
на се лен ня Ук ра ї ни, тема роз бу до ви не тіль ки пра во вої, а й со ці аль ної дер жа ви є важ -
ли вою для на шої дер жа ви. Особ ли во ак ту аль ни ми ви да ють ся но ві пог ля ди на со ці -
аль ну дер жа ву як дер жа ву мож ли вос тей, ко ли, по ряд із збе ре жен ням під трим ки до -
хо ду на прий нят но му рів ні, гро ма дя нам на да єть ся біль ша мож ли вість са мим об лаш -
то ву ва ти влас не жит тя та пе ре бо рю ва ти бід ність за ра ху нок роз вит ку ін ди ві ду аль -
них здіб нос тей і роз ши ре но го дос ту пу до ос ві ти [11, 11]. 

Вис нов ки 
1. На сьо год ні бу ли сфор му льо ва ні ре фор міст сько! фі лан тро піч ні, ега лі тар ні, 

со ці ал! дар ві ніст ські, етич ні, со ці ал! де мок ра тич ні кон цеп ції бід нос ті. У кла сич ній
на у ці бід ність вив ча ла ся як ло гіч ний нас лі док ін дус трі аль но го роз вит ку, при чо му 
ці лий ряд дос лід ни ків роз гля дав бід ність як по зи тив не яви ще (і, на віть, як со ці аль -
не бла го), на від мі ну від К. Мар кса та Ф. Ен гель са, які про го ло шу ва ли со ці аль ну рів -
ність не об хід ніс тю.

2. По даль ші дос лід жен ня умож ли ви ли кон кре ти за цію про я вів, форм та при чин
бід нос ті. У кін ці XIX ст. анг лій ськи ми дос лід ни ка ми бу ло зап ро по но ва но й до сі об -
го во рю ва ний по діл бід нос ті на аб со лют ну й від нос ну, вве де но кон цеп цію ко ши ка 
ба зо вих про дук тів. Із звер нен ням дос лід ни ків до ре аль них да них со ці аль ної ста тис -
ти ки пос ту по во уточ ню ва ли ся та кож кри те рії ви мі ру бід нос ті. Те о ре тич на на у ка
пос ту по во по ча ла під хо ди ти до не об хід нос ті ус ві дом лен ня бід нос ті не тіль ки як яви -
ща, яке пот ріб но спос те рі га ти, а й як проб ле ми, з якою мож на і не об хід но бо ро ти ся
на рів ні дер жа ви.

3. Су час на со ці аль на те о рія тлу ма чить бід ність як ба га то ас пек тне яви ще, 
кон кре ти зу ю чи її че рез по діл на ряд форм: об’єк тив ну та суб’єк тив ну, аб со лют ну і
від нос ну, тим ча со ву і зас тій ну, пер вин ну і вто рин ну, то таль ну, мас штаб ну, ста біль ну
то що. Дос лід жен ня ос тан ніх де ся ти річ ма ють в ос нов но му прак тич не спря му ван ня,
бід ність роз гля да єть ся як ба га то рів не ва со ці аль но! е ко но міч на ка те го рія, яка ві доб -
ра жає ком плекс від но син між ін ди ві дом (до мо гос по дарс твом) і сус пільс твом з 
при во ду форм жит тє ді яль нос ті, що не доз во ля ють лю ди ні під три му ва ти мі ні маль -
ний рі вень спо жи ван ня, прий ня тий за стан дарт (ме жу) у да но му сус пільс тві. 
При цьо му мі ні маль ний рі вень кон кре ти зу єть ся не тіль ки на ос но ві од но го па ра мет -
ра (до хо ду). На су час но му ета пі со ці о ло га ми роз гля да ють ся ряд аль тер на тив них
виз на чень для бід нос ті (наприклад, нез дат ність прид ба ти чи ма ти дос туп до ба зо во -
го ко ши ка послуг, який кон кре ти зу єть ся для кож ної кра ї ни, то що.) 

Пер спек ти ва по даль ших на у ко вих роз ві док в ок рес ле но му нап ря мі обу мов ле на
тим, що еле мен ти вис віт ле них під хо дів до те о ре тич но го ос мис лен ня бід нос ті мо жуть
бу ти ін тег ро ва ні у ці ліс ну те о ре тич ну кон цеп цію бід нос ті.
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