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 На даний час, в сучасному українському суспільстві значну частину населення 

займають маргінали. Маргіналом називають суспільного індивіда, людину, яка 

знаходиться на межі різних культур з власним поглядом на світ та на соціальні 

цінності, які мають свій суперечливий вплив. Це поняття широко використовують при 

аналізі граничного положення особистості відносно певної соціальної спільноти, котра 

теж неабияк позначається на її психіці та способі життя. Маргіналізація існує: особиста, 

громадська та глобально-структурна. 

До головних джерел маргіналізації можна віднести ізоляцію та низьку соціальну 

активність. Сучасне українське суспільство створює продуктивне тло маргіналізації 

саме фактичним безсиллям та безправністю, відсутністю ефективних процесів 

реалізації інтересів в соціальній, економічній та політичній сферах. За даними 

численних досліджень, характеристика оточуючого середовища висуває невтішні 

оцінки: переважна більшість людей здатні до брехні, заради власної вигоди, здатні на 

погані вчинки, а ще вони перестають довіряти один одному. До причин маргіналізації 

відносять і знижений рівень життя, і те що суспільство не зважає на порядок виконання 

діючих у країні законів, і те що в державі та екологічній безпеці не має стабільності, і 

те що значна частина людей не впевнена у своєму світлому майбутньому та 

майбутньому своїх дітей. Досить важливим фактором також є і масове безробіття. Саме 

тому люди частіше цікавляться неформальною зайнятістю, нелегітимним способом 

отримання доходів і тим самим поглиблюють ступінь маргіналізації. Відбувається 

зростання трудової міграції за кордон. Соціальний перелік трудових мігрантів 

складається з кваліфікованих працівників, різноробочих, підприємців, службовців без 

відповідної освіти та сільськогосподарських працівників. 

Завдяки дослідженням Р. Парка, який був американським соціологом, в науку 

була введена категорія «маргіналізація». Він ставив перед собою ціль дослідити 

соціально-психологічну неадаптованість мігрантів в умовах міського середовища. 

Підсумовуючи вище викладене в даній роботі можна сказати, що у даний час 

маргінальність є власне наслідком соціально-політичних процесів у суспільстві. Для її 

вивчення вчені розрізняють два основні підходи. Перший визначається, тоді коли 

індивід або ж група переміщується з одного стану в інший, а другий визначається як 

стан соціальної групи, яка перебуває у маргінальній позиції, в підсумку власне процесу 

переміщення.  


