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ФАКТОР БІДНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА  
МАРГІНАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУСПІЛЬСТВА,  

ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

POVERTY FACTOR AS THE REASON FOR MARGINALIZATION PROCESSES, 
THAT CREATE THE ECONOMIC CRISIS

АНОТАЦІЯ
У роботі розкривається сутність маргінальної особистос-

ті як суспільного явища, яке набуло особливої актуальності 
в перехідні періоди існування суспільства і є результатом дії 
суперечностей сучасного швидкоплинного соціуму. Також 
розглядається маргінальність як одна із причин злочиннос-
ті. Проаналізовано історичні передумови, що сприяли розпо-
всюдження маргінальних процесів у суспільстві, у хроноло-
гічному порядку, починаючи з минулого століття і закінчуючи 
сучасними реаліями. Наведено низку дефініцій, які характе-
ризують диференціацію груп маргіналів. У статті запропоно-
вані економічні пропозиції щодо зниження рівня маргіналіза-
ції суспільства, зокрема, з метою подолання фактору бідності 
слід розглядати економічну реальність крізь призму неоін-
ституціонального вчення, адже трансформація соціальних 
інститутів передбачає соціальний процес «циркуляції мас», 
тільки з економічної позиції. У статті також запропоновано 
систематичне здійснення розрахунку рівня бідності в окремих 
регіонах із метою розуміння самої динаміки рівня життя укра-
їнського населення.

Ключові слова: бідність, економіка, криза, девіантна по-
ведінка, суспільство, державне регулювання.

АННОТАЦИЯ
В работе раскрывается сущность маргинальной личности 

как общественного явления, которое приобрело особую ак-
туальность в переходные периоды существования общества 
и является результатом действия противоречий современ-
ного быстро меняющегося социума. Также рассматривается 
маргинальность как одна из причин преступности. Проана-
лизированы исторические предпосылки, способствовавшие 
распространению маргинальных процессов в обществе, в хро-
нологическом порядке, начиная с прошлого века и заканчивая 
современными реалиями. Приведен ряд определений, харак-
теризующих дифференциацию групп маргиналов. В статье 
сделаны экономические предложения по снижению уровня 
маргинализации общества, в частности, с целью преодоления 
фактора бедности следует рассматривать экономическую ре-
альность сквозь призму неоинституционального учения, ведь 
трансформация социальных институтов предполагает собой 
социальный процесс «циркуляции масс», только с экономи-
ческой точки зрения. В статье также предложено системати-
ческое осуществление расчета уровня бедности в отдельных 

регионах с целью понимания самой динамики уровня жизни 
украинского населения. 

Ключевые слова: бедность, экономика, кризис, девиант-
ное поведение, общество, государственное регулирование.

ANNOTATION
The study discloses the essence of marginal personality 

as a social phenomenon which gains special importance in the 
transitional periods of existence of society and is a result of con-
tradictions of modern society impermanence. Marginality is also 
considered as one of causes of crime. We have analyzed the 
historical preconditions that contributed to the spread of mar-
ginal processes in society in chronological order starting from 
the previous century up to the article offers economic proposals 
to reduce the level of marginalization of society, in particular, 
in order to overcome the poverty, economic reality should be 
considered through the prism of neo-institutional doctrine be-
cause the transformation of social institutions involves a social 
process of «mass circulation» only from an economic point of 
view. The article also offers a systematic approach for calculat-
ing the poverty rate in some regions in order to understand the 
dynamics of living standards of the Ukraine’s population. We 
focused on the fact of a greater number of marginals in contrast 
to Western society. It is noted that low social activity and social 
isolation, passive vertical mobility of the society, intensive strati-
fication of various social groups (unlike Western countries), lack 
of family institutions in most cases, poor primary socialization 
are factors that lead to low living standards in the society and, 
as a consequence, contribute to the spread of marginal behav-
ior. The purpose of this article is to study the poverty factor. 
So, poverty is not only a social but also an economic category. 
We gave the concept of marginal behavior, which implies the 
behavior of the individual, characterized by a state of normative 
and legal uncertainty, i.e., the person is on the verge of com-
mitting a criminal offense, but does not commit it due to fear of 
punishment. And it should be noted, that this applies to foreign 
countries. We paid particular attention to the fact that marginal 
behavior patterns precede delinquency, which spreads margin-
alization processes in the society. It was noted that by raising 
the living standards of the Ukraine’s population, it is possible to 
reduce the crime rate.

Key words: poverty, economy, crisis, deviant behavior, soci-
ety, legal reality.
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Постановка проблеми. Диференціація сус-
пільства; інтенсивне розшарування різних 
верств населення, що зумовлене як різними 
ціннісними орієнтирами, так і різним соціаль-
ним статусом; неповноцінна первинна соціалі-
зація; відсутність здебільшого інституту сім’ї в 
нашій державі, а також пасивна вертикальна 
мобільність українського соціуму – все це зу-
мовлює низький рівень життя, бідність україн-
ського суспільства.Тому спостерігається явище 
активного посилення маргінальних процесів 
нашої держави. Як наслідок, з’являються особи 
з низьким рівнем правосвідомості, які харак-
теризуються нормативно-правовою невизначе-
ністю та стають суб’єктами маргіналізаційних 
процесів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема маргінальної поведінки як наслідок 
фактору бідності нині є невирішеною. Спро-
би наукового аналізу у працях вітчизняних 
та зарубіжних учених торкаються питань, які 
є суміжними із зазначеною проблематикою. 
Серед вітчизняних учених питанням знижен-
ня рівня маргіналізації суспільства займалися 
такі науковці, як А.О. Бова [1], В.Н. Валер-
ко [2], З.Н. Гасанов [3], В.К. Гвоздецький [4], 
О.М. Джужа [5], С.П. Єфремов [6]. Серед науков-
ців Великобританії цим питанням інтенсивно 
займалися S. Mastrofski, G. Potter [10]. Окремо 
варто відзначити наукові досягнення Одеської 
школи права, серед яких особливий інтерес ви-
кликають такі науковці, як В.О. Туляков [8] та 
І.І. Чугуніков [9], які пропонували заохочення 
правомірної поведінки затвердити на законно-
му рівні з метою зниження маргіналізаційних 
процесів нашої держави. Досліджуючи про-
цеси поширення маргіналізаційної поведінки 
із плином часу, бачимо, що залишається від-
критим питання щодо деяких чинників, які зу-
мовлюють саме розповсюдження маргінальної 
поведінки в українському суспільстві, таких 
як низький рівень життя, спричинений бідніс-
тю українського населення. Низька зайнятість 
стає причиною формування економічної кризи 
як окремих регіонів нашої держави, так і на за-
гальнодержавному рівні. Дослідивши питання 
щодо чинників, які деструктивно впливають на 
функціонування української економічної систе-
ми, можна знайти шляхи вирішення проблеми 
та нівелювати ризик виникнення фінансово-
економічної кризи.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні фактору бідності, що стає причи-
ною підвищення рівня кримінальної поведінки 
в суспільстві і, як наслідок, чинником, що зу-
мовлює економічну кризу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш ніж вести мову про сутність маргінальної 
поведінки, необхідно визначитись із самим по-
няттям. Так, маргінальна поведінка передбачає 
собою правомірну поведінку, яка характеризу-
ється станом нормативно-правової невизначенос-
ті індивіда. Тобто особа перебуває на межі ско-

єння кримінального правопорушення, однак не 
скоює його з причини страху отримання пока-
рання. Небезпека полягає в тому, що часто саме 
наслідком маргінальної поведінки стає делік-
вентна поведінка, що і поширює процеси маргі-
нальності в сучасному українському суспільстві.

Сама концепція маргінальності була висуну-
та соціологами як феномен, який деструктивно 
впливає на функціонування соціуму, але внаслі-
док поширення цього явища здобула междисци-
плінарного синтезу економічних, соціальних та 
правових наук. Якщо взяти до уваги історичні 
передумови формування маргінальної поведін-
ки, має сенс згадати передреволюційний період 
1917 р., передумовою маргінальної поведінки 
в цьому контексті виступала саме економічна 
криза, коли в країні виникла торговельно-фі-
нансова, промислово-чиновницька організована 
маргінальна поведінка. Одержуючи злочинними 
засобами прибуток шляхом спекуляції навкруги 
карткової системи, особи з маргінальною пове-
дінкою швидко дестабілізували державу.

«Хрущовська відлига», яка характеризува-
лася лібералізацією кримінального покаран-
ня, стала імпульсом якісно нової маргінальної 
поведінки. Поведінки, яка передбачала собою 
структурну організацію, чіткий розподіл сфер 
діяльності між групами, синтез кримінальних 
угрупувань безпосередньо із державним апара-
том та проникнення маргіналів в економічну 
та політичну сфери життя. Станом на 80–90-ті 
роки двадцятого століття маргінальна поведін-
ка еволюціонувала до диференціації маргіналів 
на такі категорії, як: «псевдопідприємці» (осо-
би, які спеціалізувалися на фінансових аферах 
шляхом отримання незаконних кредитів та 
привласнення грошових коштів шляхом псевдо-
банкрутства); «гангстери» (основною спрямова-
ністю став рекет та бандитизм, а самі маргінали 
цієї групи контролювали нелегальні діяльності: 
проституцію, гральний бізнес та торгівлю нар-
котичними засобами); «розкрадачі» (особи, які 
спекулювали приватизацією державного май-
на); «корупціонери» (які являли собою держав-
них службовців, що за певну суму грошових 
коштів забезпечували лояльність до вищезазна-
чених категорій маргіналів у разі кримінально-
го переслідування); «координатори» (елітарне 
суспільство маргіналів, які передбачали собою 
осіб, що забезпечували стабільність організова-
ної системи злочинності). 

Уваги заслуговує аналіз процесу циркуляції 
мас. Це питання цікаво досліджувати крізь при-
зму збільшення рівня маргіналізації суспіль-
ства. Оскільки процес «циркуляції мас» в усі 
часи викликав інтенсивну дискусію в науково-
му світі (а трансформація соціальних інститутів 
і передбачає процес «циркуляції мас», тільки 
з соціальної позиції), ми можемо спостерігати 
процес виникнення та еволюцію феномену «бід-
ність», що і є однією з економічних передумов 
виникнення маргінальної поведінки, зокрема 
на території України. 
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Так, дослідивши це питання, можна дійти 
висновку, що задля подолання феномену бід-
ності необхідно розглядати економічну реаль-
ність крізь призму неоінституціонального вчен-
ня, адже це дасть змогу не лише покращити 
економічне становище України, а й знизити 
рівень маргіналізації сучасного українського 
суспільства.

Головна відмінність сучасного українського 
суспільства від західного полягає в тому, що в 
нашій країні маргінали становлять більшість, 
а не меншість населення. Ізоляція та низька 
соціальна активність, будучи наслідками бід-
ності, виступають і основними її джерелами. 
Витіснення людей з економічної сфери, соці-
альна ізольованість призводять до відсутнос-
ті механізмів впливу громадськості на процес 
прийняття рішень. 

Бідність є не лише соціальною, а й економіч-
ною категорією. Показник бідності залежить 
від таких показників, як обсяг ВВП, рівень без-
робіття, індекси інфляції та реальної заробітної 
плати (рис. 1). 

Рівень ВВП за аналізований період знизив-
ся. Це було пов’язано із політичною кризою 
2014 року, воєнною експансією Криму та ві-
йною на Сході України. Скорочення виробни-
цтва призвело до збільшення рівня бідності на 
0,7 в.п. за досліджуваний період. 

Ситуація ще погіршилася внаслідок велико-
го потоку вимушених переселенців із Донбасу 
та Криму, що підвищило соціальне навантажен-
ня на державу. Невеликий розмір державної до-
помоги, а також встановлені чималі витрати на 
утримання дитини призвели до того, що рівень 
бідності населення пішов угору.

Розглянемо рівень бідності за абсолютним 
критерієм за доходами нижче фактичного про-
житкового мінімуму у 2018 році за територіаль-
ними ознаками. Отже, за абсолютним критерієм 
за доходами нижче фактичного прожиткового 

мінімуму найвищий рівень бідності спостерігав-
ся у Херсонський (42,5%), Волинській (39,8%) 
та у Рівненській (39%) областях. Високі значен-
ня також фіксувалися у Сумський, Хмельниць-
кій, Закарпатській, Миколаївській областях. 
Найкращою була ситуація у м. Києві (16,4 %) 
та у Львівській області, в якій рівень бідності 
становив 17,5%. Низький рівень бідності за цим 
критерієм спостерігається у Дніпропетровській 
(18,8%), Чернігівській (21,0%) та Вінницькій 
(26,3%) областях. Феномен низьких значень 
бідності у західних областях можна пояснити 
здебільшого надходженнями від трудових мі-
грантів та поширенням специфічних для при-
кордонних регіонів видів діяльності (рис. 2). 

Фактичне безсилля та безправність, відсутність 
дієвих механізмів реалізації власних соціальних, 
економічних та політичних інтересів – продук-
тивний початок масової маргіналізації населення 
в сучасному українському суспільстві. Одним із 
найвагоміших інструментів, що спричиняє поши-
рення маргінальної поведінки, є масове безробіт-
тя, яке стає причиною неформальної зайнятості 
та нелегального отримання прибутку, а також 
передумовою формування економічної кризи в 
державі. Рівень бідності нашої держави можна 
вирахувати та контролювати.

Як уже зазначалося раніше, масове безро-
біття стає чинником формування маргінальної 
поведінки у більшості українського населення, 
а отже, рівень розповсюдження маргінальної 
поведінки можна штучно контролювати шля-
хом розрахунку рівня бідності, а також по-
переджати шляхом державного регулювання: 
створенням необхідних державних соціальних 
програм, які допоможуть збільшити кількість 
робочих місць; створенням лояльних умов для 
малого та середнього бізнесу. Саме завдяки цьо-
му механізму можна спробувати нівелювати ри-
зик розповсюдження бідної категорії населення 
і, як наслідок, утворення економічної кризи як 
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окремого регіону України, так і на загальнодер-
жавному рівні. 

Що ж стосується недосконалого правового 
регулювання, то в цьому контексті має сенс 
погодитись із такими науковцями, як Stephen 
Mastrofsky та Gary Potter, які з метою зни-
ження рівня маргіналізації суспільства пропо-
нували боротися не з окремими категоріями 
представників злочинного світу шляхом їх аре-
шту (адже арешт більшої кількості злочинців 
так і не знизить динаміки криміногенної об-
становки), а із самим ставленням держави до 
феномену злочинності. І тому науковці окремо 
звертають увагу на те, що основною проблемою 
високого рівня криміналізації суспільства є 
не велика кількість злочинців, а лояльність із 
боку представників державного апарату. Зни-
зивши цю лояльність, можна також знизити 
сам рівень криміналізації [10].

Висновки із проведеного дослідження. Ана-
лізуючи основний виклад матеріалу, можна 
підсумувати, що з минулого століття феномен 
маргінальної поведінки став деструктивним 
чинником соціуму, виник він завдяки низь-
кому рівню життя, спричиненому фактором 
бідності саме в період економічно кризи. Так, 
нівелювавши ризик виникнення економічної 
кризи регіонального та державного масштабу 
шляхом подолання бідності за допомогою збіль-
шення зайнятості населення, можна знизити 
рівень самої маргіналізації суспільства. Також 
має сенс імплементувати досвід зарубіжних 
країн, зокрема Великобританії, в контексті са-

мого ставлення до феномену кримінальності в 
суспільстві. І наостанок зазначимо, що основ-
ними чинниками бідності стають інтенсивне 
розшарування, зумовлене різними ціннісними 
орієнтирами, відсутність інституту сім’ї, не-
повноцінна первинна соціалізація та пасивна 
вертикальна мобільність. І контролювати всі ці 
чинники також можна шляхом: систематично-
го здійснення розрахунку компетентними орга-
нами рівня бідності в окремому регіоні з метою 
відстеження самої динаміки бідності в країні; 
запровадження державних соціальних програм, 
які будуть стимулювати розвиток малого та се-
реднього бізнесу та збільшення зайнятості на-
селення; фінансування соціальних програм, 
націлених на поширення толерантності укра-
їнського населення, та державної підтримки 
загальносоціальних цінностей; збільшення об-
сягу соціальної допомоги сім’ям, які потрапили 
у важку життєву ситуацію. Саме за допомогою 
всіх цих механізмів можна підвищити рівень 
життя українського населення, боротись із фе-
номеном бідності та нівелювати ризик виник-
нення фінансово-економічної кризи в Україні.
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