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САЛАБАЙ ЮЛІЯ ІГОРІВНА 
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НОРМАТИВНА ОЦІНКА АБОРТУ НАСЕЛЕННЯМ ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ МІСТА ЛЬВОВА 

 

Сприйняття аборту в історичній динаміці змінювалося разом із зміною епохи. Кожен 

історичний період мав свою специфіку, яка то радикально засуджувала штучне переривання 

вагітності, то вважала його абсолютно припустимим. Ця неоднозначність поглядів, разом із 

прогресивним розвитком розумових здібностей суспільства, почала відображатись у 

наукових теоріях і точках зору. Маючи під собою фундамент суперечливого минулого, 

штучне переривання вагітності стало предметом зацікавлення не лише медицини, але ряду 

багатьох гуманітарних наук, які лише посилили неоднозначність сприйняття цього явища. 

Мабуть, аргументів на захист штучного аборту у науковому дискурсі знайшлось більше, бо 

переривання вагітності легалізовано в більшості країн світу. Однак і легалізація означеного 

феномену не вирішила цієї проблеми, бо до сьогодні точаться дискусії щодо правомірності 

такого вчинку.  

Соціально-правова дійсність не здатна вирішити дилему штучного переривання 

вагітності, тому було зроблено спробу дослідити однойменне явище, провівши дослідження 

зорієнтоване на сприйняття аборту у масовій свідомості та друкованих ЗМІ (на прикладі 

населення міста Львова). 

Основною метою дослідження, що отримало назву «Соціально-детерміноване 

розкриття сутності феномену штучного переривання вагітності у масовій свідомості 

населення та публікаціях міста Львова», було з’ясування оцінки аборту населенням та 

друкованими засобами масової інформації. Дані дослідження засвідчують, що на ступінь 

виправдання аборту впливає характер представлення повідомлення, адже коли респондентам 

пропонувалось оцінити аборт як незалежне соціальне явище і як дію в контексті певних 

життєвих ситуацій, то рівень засудження мав тенденцію збільшуватись в першому випадку. 

Було також зафіксовано, що найбільше на сприйняття аборту впливає рівень релігійності 

особистості. Переконані атеїсти і респонденти, що позиціонують себе як не віруючі, більш 

схильні виправдовувати аборт, ніж ті, хто вважає себе віруючими. Щодо специфіки і 

характеру подання повідомлень про аборт у публікаціях міста Львова, то варто відзначити 

плюралізм думок журналістських публікацій. Львів’янам пропонується різностороння 

інформація про штучне переривання вагітності, яка подається за участі небайдужих і 
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зацікавлених суб’єктів означеної теми. На сторінках газет майже не зустрічається 

повідомлень із специфічним латентним змістом, інформація подається максимально 

правдоподібно, але подекуди відчувається інституційний вплив, наприклад, церкви. 

Тож, можна сказати, що оцінка аборту залежить від соціальної детермінації подання 

інформації і характеристик самих респондентів, що вдалось зафіксувати, використовуючи 

емпіричний аналіз. 

Примітка: зазначене дослідження проводилось в два етапи: перший - впродовж 

04.05.13 – 25.04.13. методом масового опитування, зокрема інтерв’ювання. Кількість 

респондентів розраховувалось за багатоступеневою квотною вибіркою, куди потрапили 326 

львів’ян із різних районів міста Львова; другий - впродовж 10.05.13 – 27.05.13. методом 

контент-аналізу (кількісного і якісного) провідних газет міста Львова, а саме: «Високий 

Замок» та «Експрес». Було розглянуто всі публікації означених видань за 2012 рік, фіксуючи 

статті про аборт. 

 


