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Вступ. Соціальна ексклюзія – це процес виклю-
чення людини або групи людей з певної системи 
соціальних відносин, які дають доступ до соціо-
культурних благ та гарантують задоволення індиві-
дуальних та соціальних потреб. Означений процес 
і механізм відновлення соціальних відмінностей, 
соціальної нерівності та несправедливості, соці-
альної депривації, порушення прав і свобод 
людини постає актуальним напрямом сучасних 
політичних, правових, соціологічних та соціально-
психологічних досліджень.

Основними проявами і формами соціальної 
ексклюзії виступають злиденність, бідність, дис-
кримінація за ознакою статі, віку, релігії, націо-
нальної та расової приналежності, стану здоров’я, 
рівня освіти та інші форми порушення прав і сво-
бод людини в сучасному суспільстві.

Соціальні бар’єри є проявом процесу і меха-
нізму соціальної ексклюзії. Вони штучно формують 
соціальні фільтри та обмеження у доступі людей 
до тих або інших соціокультурних благ і таким 
чином відновлюють нерівність, ієрархію та неспра-
ведливість.

Процеси демократичних трансформацій, без-
умовно, передбачають подолання соціальних 
бар’єрів і протиставлення механізмів соціальної 
інклюзії проявам соціальної ексклюзії або соціаль-
ного виключення. Це постає одним зі шляхів змен-
шення соціальної напруги, соціальних протиріч 
і конфліктів.

Сучасні тенденції світового розвитку як на гло-
бальному, так і локальному рівнях ведуть до змін 
стереотипів соціальної політики демократичних 
країн. Декілька останніх декад в Європі та світі 
глобалізація вплинула на технологічні процеси; 
трансформацію існуючих ідеологій; демографічні 
зміни; міграцію, що призвела до перетворення 
однорідних національних суспільств в мульти-
культурні з низкою статусних змін всередині євро-
пейських країн. Доцільно звернути увагу, що саме 
ці процеси в поєднанні з економічними кризами, 
техногенними катастрофами та пандеміями остан-
ніх років сприяють збільшенню кількості осіб, що 
входять до груп ризику – людей з обмеженими 
можливостями, безробітних, мігрантів, бездо-
мних, тощо. У зв’язку із цим для втілення ефек-
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тивної державної соціальної політики, позначеної 
дбайливим ставленням до особливо вразливих 
груп населення та активним залученням їх в еко-
номічне, соціальне, культурне та політичне життя 
суспільства ,– важливий особливий підхід у формі 
окремого виду інклюзивної політики.

Ексклюзія як соціальне явище дослідження 
вразливих груп знайшло своє відображення 
в теоріях зарубіжних вчених, зокрема К. Маркса 
та М. Вебера (теорія соціальної стратифікації), 
Н. Лумана (системна теорія), Е. Гіденса (теорія 
структурації), Х. Силвер (теорія соціального відчу-
дження і солідарності), Дж. Девіса (теорія виник-
нення соціальних революцій) та ін. Вивчення 
ексклюзії як сфери соціально-політичної пробле-
матики відображено в наукових роботах Т. Аткін-
сона, П. Абрахамсона, З. Баумана, Р. Кастеля, 
С. Погам, У. Бека, П. Стробела. Свій влад вне-
сли також російські вчені як Ф. Бородкін, Н. Чер-
нініна, Л. Курмишева, Н. Тихонова, О. Пучкова, 
В. Герчикова. В Україні після здобуття незалеж-
ності вивчення ексклюзії велося в межах вивчення 
питання бідності на тлі зубожіння певної частини 
населення, яке формує бідний клас сучасного сус-
пільства, маргінальні та соціально депривовані 
групи людей. Такий підхід використано у роботах 
Н. Ільченко, Р. Жиленко, С. Оксамитної, В. Хмелько, 
Н. Толстих, Ю. Савельєва, Н. Коваліско та ін.

У науковій та публіцистичній літературі нерідко 
зустрічаються такі визначення, як «соціальна 
виключність», «бездомні», «маргінальні верстви», 
та в соціально-економічних науках не можна ска-
зати, що це однозначні та сталі поняття. Щодо 
політичних наук, то така термінологія застосо-
вується до вивчення проблем сфери соціальної 
роботи, соціальної політики та соціальної дер-
жави. Щодо комплексного проведення соціально-
політичних досліджень, то важливим моментом 
є інтегративне поєднання різноманітних підходів 
тлумачення причин та перспектив подолання 
основних проявів соціальної виключності та про-
цесів соціального виключення.

Для будь-якого сучасного суспільства харак-
терна поляризація соціальних груп в економічній, 
політичній, соціальній, культурній та інших сферах 
їх життєдіяльності. Соціальна ексклюзія є серйоз-
ною соціальною проблемою, яка особливо тісно 
пов’язана із соціальним виключенням індивідів 
і потребує глибокого осмислення і реального вирі-
шення. Поняття соціальної ексклюзії почало вико-
ристовуватися з 1974 р у Франції для позначення 
соціально незахищених категорій населення [9].

Вивчати cоціальну ексклюзію у трьох аспектах: 
нормативному, описовому та аналітичному запро-
понував Ф. Бородкін. Із точки зору аналітичного 
підходу таке виключення розглядається відпо-
відно до відносної депривованності. Коли людина 
не може виконувати покладені на неї ролі, оскільки 

не спроможна забезпечити такі умови життя, в яких 
вона почувалася б комфортно для реалізації своєї 
особистості. Процес соціальної ексклюзії аналі-
зується як послідовність обставин, за яких особа 
(група осіб) переходять з звичайного стану в стан 
соціальної ексклюзії (відносної депривації).

Наявність декількох концепцій виключення 
визначають соціальну ексклюзію як суспільну 
невідповідність особи економічними, політичними, 
соціальними та культурними критеріями суспіль-
ства. Концепція солідарності бачить ізоляцію від 
суспільства як розрив зв’язку між суспільством 
і індивідом, що неявно передбачає невдале функ-
ціонування тих суспільних інститутів, які покликані 
об’єднати громадян навколо єдиних прав і ціннос-
тей. Концепція спеціалізації розглядає означуване 
явище як результат поведінки і взаємодії інди-
віда з іншими членами суспільства. Таким чином, 
виключення з суспільства може бути наслідком 
або власного вибору, або відторгнення іншими 
індивідами, дискримінації, провалом ринку і т. п. 
Монополістична концепція представляє суспіль-
ство у вигляді ієрархії різних груп: кожна підтримує 
соціальні зв’язки всередині себе, але між собою 
всі вони не рівноправні. Так, включення і виклю-
чення є частиною самої суспільної ієрархії, проце-
сів її відновлення та змін [2].

У процесі дослідження поняття соціальної екс-
клюзії як виду соціальної депривації можна виді-
ляти різні ступені соціальної виключеності залежно 
від числа і якості випробовувань у формі нерівно-
сті або обмеження. Зауважимо, що процес фор-
мування стану соціальної ексклюзії може стосува-
тися як внутрішнього стану самої людини, так і бути 
пов’язаним із зовнішніми обставинами. Внутрішній 
стан особи прийняття статусу соціально виклю-
ченого можна назвати станом відчаю, в якому 
втрачається мотивація щодо подолання ситуації 
виключеності з нормального існування в соціумі.

Отже, проблема соціальної ексклюзї має над-
звичайно актуальне значення. Це визначається 
завдання процесів демократизації та гуманізації 
сучасних суспільств, взятим ООН і державами 
світу курсу на сталий розвиток і забезпечення бла-
гополуччя для всіх і кожного.

Мета та завдання. Метою даної статті 
є вивчення основних форм та причини поширення 
соціальної ексклюзії в сучасних суспільствах, 
а також аналіз особливостей соціальної ексклюзії 
в Україні.

Результати. Держава як політична інституція 
з організованою формою правління повинна вияв-
ляти певні форми дискримінації, зокрема соціаль-
ної ексклюзії, яка пов’язана із соціальним класом, 
расою, кольором шкіри, релігійною приналежністю, 
етнічним походженням; освітнім статусом, пово-
дженням з дітьми; рівнем життя, політичною дум-
кою та зовнішнім виглядом; відношенням до людей 
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з обмеженими можливостями, меншинами, людей, 
що мають ЛГБТК +, наркоманів , осіб , які не під-
падають під з інституційної допомоги, людей похи-
лого віку та молодих людей. Такий підхід виступає 
максимально широким щодо охоплення тих соці-
альних груп, представники яких певним чином від-
хиляються від усталених соціокультурних, включно 
правових, норм, загальноприйнятих цінностей. Це 
робить таких людей об’єктом соціального відчу-
ження у різноманітних формах прояву – від при-
хованих, м’яких, незначних до відкритих, жорстких, 
та сильних за своїм впливом і наслідками для 
життя депривованих людей [10].

Дослідження розвитку сучасних демократичних 
держав показує, що на різних етапах розвитку сус-
пільства форми та причини виникнення соціальної 
ексклюзії є в першу чергу результатом соціальної 
стратифікації. Соціальну стратифікацію можна 
визначити як внутрішній ієрархічний поділ суспіль-
ства на соціальні групи, представники яких мають 
різні життєві шанси і різний стиль життя [7, c. 80].

Існує декілька напрямків визначення соціаль-
ної ексклюзії. Так, А. Аткінсон вивчав нерівність 
і бідність як форму прояву соціальної ексклюзії 
та визначив ряд чинників виключення із суспіль-
ства у зв’язку з нестачею економічних ресурсів, 
що впливає на «здатність брати участь у суспіль-
стві, у якому живе людина. Про брак фінансових 
ресурсів судять за відношенням до тих людей, 
серед яких живе хтось… Разом з економічними 
ресурсами та зайнятістю слід враховувати, серед 
іншого, здоров’я, освіту, доступний доступ до них 
інші державні послуги, такі як правосуддя, житло, 
громадянські права, безпека, добробут, інформа-
ція та комунікації, мобільність, соціальна та полі-
тична участь, дозвілля та культура» [8, c. 8].

Аналізуючи національну доповідь ПРООН 
(2011, Україна), Г. Ліхоносова у статті «Місце фено-
мену соціального відторгнення в сучасних соці-
ально-економічних трансформаціях» виділяє такі 
історичні тенденції соціальної ексклюзії європей-
ських країн:

 – 60-ті роки ХХ ст. – характеризуються пробле-
мою соціальної нерівності та її відтворенням, де 
маргінальна група «субпролетаріата» завдяки соці-
альним програмам покликана «навчитися жити».

 – 70-і роки ХХ ст. – відзначаються стратегією 
дій, заснованій на попередженні соціального від-
торгнення, виключення виникає в наслідок урба-
ністичних соціальних процесів. Відторгнення тор-
кається не тільки окремих груп, але і всіх верств 
населення.

 – 80-і роки ХХ ст. – поняття «соціальне відтор-
гнення» замінюється терміном «нестабільна ситу-
ація», що пов’язаний із новою категорією виклю-
чених із соціальних процесів «благополучних» 
громадян, які отримують соціальну допомогу вна-
слідок безробіття.

 – 90-і роки ХХ ст. – «соціальне відторгнення» 
доповнюється розривом соціальних зв’язків та кри-
зою ідентичності. …рівня бідності в економічному 
сенсі, однак це не зменшило процес соціального 
виключення, яке розповсюджується все ширше 
і зачіпає (в потенції або реально) майже всіх чле-
нів суспільства. З’явилося поняття «соціальна 
дискваліфікація».

 – ХХІ ст. – Європейський Союз визначає соці-
альне відторгнення як процес, за якого окремі 
групи населення або окремі люди не мають мож-
ливості повною мірою брати участь у суспільному 
житті внаслідок своєї бідності, відсутності базо-
вих знань і можливостей, або в результаті дискри-
мінації [5].

Важливо зазначити, що соціальна ексклюзія 
у процесі історичного розвитку не зникає, а змі-
нюється і доповнюється новими проявами. Щодо 
об’єктивних причин появи соціальної ексклюзії, то 
можливо виділити такі: бідність, фізичний та пси-
хологічний стан, класова та соціальна стратифі-
кація, обмеження ‒ економічні, етнічні, політичні, 
гендерні, соціальні та інші, створені суспільством, 
як результат дискримінації, особливо в мульти-
культурному європейському суспільстві. Щодо 
категорій людей, які найчастіше обмежені у рівних 
правах з іншими, – то це вразливі групи населення, 
зокрема люди з обмеженими можливостями.

Концептуальний аналіз головних категорій екс-
клюзії проведено в роботі Л. Курмишевої «Екс-
клюзія як феномен життя суспільства», у якій вона 
виділила наступні категорії:

 – расова ексклюзія;
 – національна ексклюзія (етнічна);
 – релігійна ексклюзія;
 – гендерна ексклюзія;
 – вікова ексклюзія;
 – мовна ексклюзія;
 – економічна ексклюзія;
 – політична ексклюзія;
 – освітня ексклюзія;
 – ексклюзія через здоров’я, особливо питання 

інвалідності [3].
Складна сучасна соціально-економічна ситу-

ація в Україні в період розвитку незалежності, 
на жаль, характеризується втратою великої час-
тини промислового комплексу, політичної неста-
більністю, які доповнились військовими подіями 
на Сході країни та пандемією COVID-19, сприяє 
збільшенню кількості осіб та груп соціально депри-
вованих, обмежених в доступі до економічних 
та соціальних ресурсів. Це сприяє появі нових 
маргінальних груп в українському суспільстві. 
До них належать:

1) особи, що втратили роботу внаслідок 
закриття нерентабельних підприємств;

2) особи, які повинні змінювати свій професій-
ний статус в силу економічних обставин;
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3) внутрішньо переміщені особи, в яких зміни-
лося соціальне і економічне становище;

4) працівники бюджетної сфери, які не затребу-
вані на ринку праці (пенсіонери, правіки культури 
та освіти, випускники шкіл тощо);

5) люди з обмеженими можливостями.
Процес деіндустріалізації економіки України при-

зводить до негативних наслідків макро- і мікрорівня: 
зменшення показників ВВП, зростання безробіття, 
падіння рівня життя населення, зменшення наро-
джуваності, зростання захворюваності (погіршення 
стану здоров’я населення) та інвалідності, поси-
лення еміграції, зростання кримінальності та поява 
нових соціальних ризиків, особливо посилення 
процесу деморалізації суспільної свідомості та ін.

Одним із найвагоміших факторів соціальної 
ексклюзії постає безробіття, яке виводить людину 
зі сфери зайнятості, позбавляючи законних засо-
бів до існування та соціальних гарантій. Альтер-
нативою прихованому безробіттю стає неофіційна 
зайнятість, яка не вирішує проблему соціального 
виключення, а навпаки, поглиблює її. Оскільки нео-
фіційно зайняті працівники позбавлені відповідної 
оплати праці за виконання шкідливої роботи чи 
отримання виробничих травм, та гарантій у сфері 
соціального захисту (виплат пенсій, виплат по 
інвалідності, хворобі тощо).

Безробіття спонукає населення до пошуків пра-
цевлаштування закордоном опитування компанії 
GFK Ukraine в 2017 році показало, що близько 
1 млн. українців (915 тис. на момент опитування) 
працює за кордоном, з них близько 17% чолові-
ків та 8% жінок від загальної кількості населення 
України [1]. Важливо, що за декілька останніх років 
кількість тих, хто хоче і планує виїхати за кордон, 
збільшилася вдвічі. Отже, сучасна Україна стала 
постачальником дешевої висококваліфікованої 
робочої сили в більш розвинені країни світу.

Втрата науково-інтелектальної частини насе-
лення веде до непрофесійної і неякісної роботи 
в усіх сферах та на усіх рівнях внаслідок зни-
ження професіоналізму. Підвищується конкурен-
тоспроможність для певної частини населення; 
з’являється частина населення, яка легально або 
нелегально виїжджає за кордон працювати на 
низько кваліфікованих роботах. Це – показники 
високого рівня соціальної незахищеності укра-
їнського населення, бідності значних його груп, 
посилення процесів соціальної ексклюзії в Україні. 
До цього треба додати проблеми внутрішньо пере-
міщених осіб (вимушених внутрішніх мігрантів) як 
результат воєнного конфлікту на сході України, 
коли з’явилися нові маргінальні та депривовані 
групи населення.

Особливо негативні соціальні явища щодо 
ринку праці відстежуємо у частини Донецької 
та Луганської областей, тимчасово непідконтроль-
них території України. Прикметно, що Національна 

доповідь НАНУ (2015) оцінює втрату робочих 
місць на великих підприємствах до 50%, на серед-
ніх та малих підприємствах до 80%-90%. Внаслі-
док цього більша частина населення залишилася 
без роботи та засобів до існування [4].

Від початку проведення АТО офіційна статис-
тика показала, що 1,5 мільйони осіб отримали вну-
трішньо переміщених осіб. Із них значна частина 
була вимушена повернутися назад на тимчасово 
непідконтрольну територію до місця постійного 
проживання, не зумівши пристосуватися до нових 
соціальних умов в силу різних обставин, голо-
вним чином це відсутність облаштованого житла 
та роботи та неспроможність адаптації до прожи-
вання у віддалених регіонах від Донбасу.

Зауважимо, що особливою групою як об’єктом 
соціального виключення в Україні є інваліди – 
особи з обмеженими можливостями, які в Укра-
їні за офіційною статистикою складають близько 
2,7 млн., з них понад 1,3 млн. осіб з інвалідністю ІІІ 
групи, які переважно можуть працювати.

На жаль, пандемія COVID-19 та карантин, 
пов’язаний з нею, створили нові умови для поси-
лення процесів економічної та соціальної депри-
вації значних груп населення України. Процес 
поширення COVID-19, його наслідки для здоров’я, 
якості життя людей, розвитку суспільства потребу-
ють наукового моніторингу, комплексного аналізу 
та пошуку ефективних шляхів вирішення старих 
та нових проблем соціального розвитку, серед яких 
найбільш актуальними є різні прояви соціальної 
ексклюзії ‒ нерівність, бідність, депривація, дис-
кримінація, насильство, вимушена міграція та соці-
альна напруга. За умов демократизації ці соціальні 
проблеми стали одними з провідних об’єктів роз-
витку соціальних наук та державної політики [5].

Висновки. Механізм соціальної ексклюзії 
супроводжує суспільство всю його історію, форму-
ючи складні процеси відтворення соціальної нерів-
ності, ієрархії та несправедливості. Сьогодні цей 
механізм ускладняється, набуває нових форм про-
явів та наслідків для людей. Результатом соціаль-
ної ексклюзії виступають сирітство, злиденність, 
бідність, безробіття, нерівність та обмеження 
доступу різних груп людей до соціокультурних 
благ, прояви дискримінації та насильства.

Отже, екслюзія як соціальне явище існує 
в будь-якому суспільстві, однак їй може протисто-
яти політика соціальної інклюзії, заснована на цін-
ностях гуманізму і демократизму соціальної спра-
ведливості, інтеграції, солідарності та соціального 
партнерства та взаємодопомоги, що є основою 
для розбудови реальної демократії, соціальної 
держави та суспільства сталого розвитку в кожній 
країні світу, а також шляхом подолання соціальних 
дистанцій між людьми, різних проявів нерівності, 
злиденності й бідності, нещастя та соціального 
неблагополуччя.
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The article is devoted to the analysis of theoretical aspects of social exclusion as 
a phenomenon, process and mechanism of social exclusion. Social exclusion is the object 
of socio-political research as a conceptual basis for the development of social inclusion policy, 
social integration and the formation of a solidary, democratic, just and prosperous society.
The aim of the article is to study the main forms and reasons for the spread of social exclusion 
in modern societies, as well as to analyze the features of social exclusion in Ukraine.
It is noted that the study of theoretical aspects of social exclusion as social exclusivity 
stimulates the search and practical ways to overcome poverty, orphanhood, inequality 
and disability, subordination of social deprivation, various social barriers that restrict access to 
cultural goods, and the effective protection of the rights and freedoms of all without exception. 
In this regard, overcoming all negative, inhumane, undemocratic and unjust manifestations 
of social certainty becomes one of the leading strategic tasks of modern social policy of state 
institutions, political parties and public organizations.
It is emphasized on that the negative trends in Ukraine’s social, economic, and political 
development over the past decade have been highlighted, including a rampant decline in 
living standards, rising unemployment, economic and social instability, loss of large territory, 
military action in the East, and forced migration within and abroad. processes of degradation 
and marginalization of society. At the present stage in Ukraine there is a search for ways 
to overcome social exclusion. In this aspect, modern inclusive policy for all disadvantaged, 
disadvantaged groups requires further development of socio-political research and information-
analytical framework for improving legal norms, developing strategies and programs of social 
policy, identifying effective social technologies to overcome the negative effects of social 
exclusion.
Key words: social exclusion, social exclusion, social deprivation, human rights violations, 
social inequality, inclusive policy.
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