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Поглиблення глобалізаційних процесів в економіці спрямоване на досягнення 

найвищого рівня задоволення потреб людства та розв’язання глобальних проблем, 

однією з яких є бідність населення. Нерівномірний розвиток економік світу 

обумовлений низкою факторів: політичних, економічних соціальних, культурних і т.д., 

що зумовлює існування даного явища. В загальному під бідністю розуміють 

економічний стан індивідуального суб’єкта чи домогосподарства, що не дозволяє 

задовольнити мінімальні потреби фізичного, морального, економічного та 

інтелектуального станів. 

На подолання бідності у світі спрямована діяльність міжнародних організацій, 

зокрема пріоритетною метою діяльності та девізом групи Світового банку є «Наша 

мета – світ без бідності». За експертними оцінками даної інституції у 2012 році частка 

населення світу, що жила на 1,9 долари в день або менше складала 12,7%, для 

порівняння цей показник у 1990 р. та 1981 р. становив 37% та 44% відповідно. 

Регіонами, де проживає найбідніше населення світу є: Південна та Східна Азія, Африка 

(країни, що розташовані на півдні від Сахари), Тихоокеанський регіон [2]. 

Проблема бідності населення також притаманна для українського суспільства та 

особливого загострення вона набула у зв’язку з військовими подіями, що відбуваються 

на Сході України. Методичні підходи оцінювання рівня бідності в Україні, що 

ґрунтуються на мінімальному прожитковому мінімумі, не дозволяють у повній мірі 

оцінити реальні показники цього явища. За даними Державної служби статистики 

чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 

місяць, нижчими прожиткового мінімуму у 2015 році становила 2,5 млн.осіб, а це 6,4% 

загальної чисельності населення. Крім того, 1% населення отримувало менше 1,21 

долари доходів в день. Вкрай незадовільною є структура сукупних витрат вітчизняних 

домогосподарств, у якій надзвичайно високою є частка сукупних споживчих витрат – 

92,9%, зокрема на продукти харчування та безалкогольні напої припадає 53,1%. В 

Україні на кінець 2016 року нараховувалося 12,3 млн. пенсіонерів, а це 28,7% 

населення країни, середній розмір пенсії яких становив 1699,5 грн., що при 

перерахунку за офіційним курсом становить 2,08 долари в день [1]. 

Підсумовуючи підкреслюємо необхідність розв’язання проблеми бідності як для 

нашої країни, так і для світу в цілому, де домінуючу роль повинна відігравати державна 

політика, спрямована на забезпечення стійкого економічного зростання економіки, 

соціального захисту незахищених верств населення тощо. 
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