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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
спостерігається різке зниження макроекономічних 
показників як на національному, так і на світовому 
рівні, поляризація доходу, соціальна диференціа-
ція, що є причиною поглиблення такого негатив-
ного явища, як бідність. Серед наслідків даного 
соціально-економічного явища є зростання смерт-
ності, погіршення здоров’я людей та гальмування 
соціально-економічного розвитку в Україні та світі. 
Тому бідність є глобальною проблемою людства, 
що характеризує низький рівень життя населення. 
Оскільки більшість країн, що потерпають від висо-
кого рівня бідності, неспроможні досягнути змен-
шення її рівня самостійно, актуалізується роль 
міжнародної допомоги, спрямованої на подолання 
економічної маргіналізації світу. 

Зауважимо, що у вітчизняній науці та практиці 
вивченню проблеми бідності на початку 90-х років 
ХХ ст. приділялося мало уваги, доказом чого є 
брак науково обґрунтованих концепцій та бази 

емпіричних даних для досліджень та порівнянь. 
Актуальність та важливість вирішення проблеми 
бідності в національній економіці підтверджується 
тим, що ця проблема стосується життя мільйонів 
українців. Масштаби бідності вражають: «чотири 
з п'ятьох – бідні». Зазначимо також, що 1/3 насе-
лення країн, що розвиваються, бідні. Бідність є 
гальмом прогресу як технічного, так і економічного 
(маючи на увазі звуження торгівлі, спад виробни-
цтва, низькі темпи зростання тощо) та соціального 
(низький життєвий рівень населення, відсутність 
соціального благополуччя) тощо.

Численні дослідження, зокрема здійснені фахів-
цями Світового банку і Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), доводять, що 
основна з цілей тисячоліття – зменшення вдвічі до 
2020 р. кількості людей, які живуть за межею бід-
ності (менше від 1 дол. США на день). Окрім скоро-
чення нерівності в доходах як основної перепони на 
шляху отримання максимальної віддачі від еконо-
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В статье проанализированы механизмы, с 
помощью которых ведущие страны мира 
и независимые международные организа-
ции могут повлиять на преодоление бед-
ности в разных регионах и странах, где 
большое количество людей находится за 
чертой нищеты. Рассмотрены основные 
критерии и показатели оценки бедности. 
Обоснованы причины низкой эффективно-
сти путей сокращения бедности в мире и в 

Украине. Показано влияние экономического 
роста и глобализации на сокращение бед-
ности и равномерное распределение дохо-
дов, социального неравенства на уровень 
и качество жизни. Освещены стратегиче-
ские направления преодоления маргинали-
зации мира в XXI веке.
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In the article the mechanisms by which the lead-
ing independent countries and international orga-
nizations may help to overcome poverty in differ-
ent regions and countries where a large number 
of people below the poverty line analyzed. The 
basic criteria and indicators of assessing pov-
erty considered. The causes of low efficiency 
of ways to reduce poverty in the world and in 
Ukraine grounded. The influence of globalization 
and economic growth on poverty abatement and 
income distribution, social inequalities in the level 
and quality of life demonstrated. The strategic 
direction of overcoming the marginalization of the 
world in the twenty-first elucidated.
Key words: poverty, poverty line, income ine-
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мічного зростання, – важливого інструмента подо-
лання бідності, – умовами реалізації цього оптиміс-
тичного сценарію є: 1) високий рівень економічної 
свободи (від засад формування уряду і до грошово-
кредитної та торговельної політики); 2) наявність та 
ефективне використання капіталу (фінансового і 
людського); 3) вища продуктивність агропромисло-
вого сектору порівняно із «сучасними» секторами 
(щоб зменшити негативний ефект дуалізму еко-
номіки); 4) інституційна відкритість економіки (за 
умови трансформації глобального торгівельного 
середовища на користь бідних країн).

аналіз останніх досліджень. Найвідомішими 
науковцями, котрі досліджували проблему бід-
ності, зокрема намагалися визначити чинники, 
які спричиняють бідність у країнах, уточнити суть 
бідності, проаналізувати вплив економічного 
зростання і глобалізації на скорочення бідності 
та розподіл доходів, розглянути вплив соціаль-
ної нерівності в розподілі доходів і можливос-
тей на добробут громадян як на міжнародному 
рівні, так і в межах національного масштабу, є: 
А. Аткінсон, Н. Бердсолл, О. Білорус, В. Геєць, 
О. Гелор, Д. Доллан, Я. Жаліло, Д. Зейра, Дж. Кор-
рес, А. Краай, С. Кузнєц, Н. Лустінг, М. Меламед, 
С. Мочерний, Р. Перотті, Пол А. Самуельсон, 
А. Сен, Ю. Шишков, Т. Шульц та багато інших.

Постановка завдання. Дослідження теоре-
тичних підходів визначення сутності бідності, при-
чин її виникнення й поширення у країнах з різним 
типом соціально-економічної системи та основних 
критеріїв і показників, за якими оцінюється бід-
ність країни в цілому.

виклад основного матеріалу. Результатами 
написання статті є розгляд різних форм допомоги 
країнами-донорами таких, як: фінансова, технічна, 
двостороння і так звана «зв’язана» допомога. 
В тому числі є розгляд міжнародних організацій, 
які мають суттєвий вплив і певні важелі на подо-
лання цього питання.

Найбільш методологічно обґрунтованими та 
дієвими в контексті подолання бідності є фінан-
сова і технічна допомога, адже саме вони можуть 
не лише тимчасово розв’язати ті чи інші проблеми 
бідних країн та їх населення, а й створити умови 
для підвищення добробуту на довгострокову пер-
спективу. Фінансова допомога надається у вигляді 
позик, у тому числі й пільгових, фінансових субси-
дій, дотацій, експортних кредитів, грантів, гарантій, 
і здебільшого використовується для фінансування 
проектів розвитку економіки країни-реципієнта, у 
тому числі й для вирішення проблеми бідності. 

Кількість голодуючих людей у світі дося-
гла рекордних показників за останні 40 років та 
досягла мільярда. Так, лише за рік кількість бід-
них людей у світі зросла на 100 мільйонів. При-
чиною такого зростання експерти називають гло-
бальну економічну кризу. На їхню думку, останніми 

роками кількість голодуючих в світі зростає хоч 
повільними темпами, але постійно. Щоб зупинити 
зростання бідності, світ потребує сільськогос-
подарської революції, вважають експерти ООН. 
Вони підрахували, що до 2050 року населення 
світу складатиме 9 мільярдів людей, і щоб їх наго-
дувати, продуктивність харчових продуктів у світі 
має зрости на 70% [1].

За визначенням Організації економічного спів-
робітництва та розвитку (ОЕСР), основними харак-
теристиками офіційної допомоги розвитку (ОДР) є 
спрямованість на сприяння економічного розвитку 
та зростання добробуту країн, що розвиваються, а 
також пільговий характер цієї допомоги, зокрема, 
грантовий елемент повинен становити не менше 
25% (при розрахунку за фіксованою ставкою 
10%). Сьогодні найбільшим світовим колективним 
донором є ЄС, завдяки об'єднанню внесків захід-
ноєвропейських країн-членів (близько 11% від сві-
тового обсягу ОДР і п'яте місце після США, Японії, 
Німеччини та Франції) [2, с. 135]. Не применшуючи 
вагому роль двосторонньої допомоги, зазначимо, 
що вона здебільшого зводиться до фінансового, 
технічного, військового сприяння країнам, що роз-
виваються. Значно різноманітнішою за формами 
і більш обґрунтованою теоретично є багатосто-
роння допомога: 1) при її наданні міжнародними 
організаціями значно менше виражені економічні, 
політичні мотиви й особисті інтереси донорів; 
2) розроблені більш раціональні схеми надання та 
контролю над використанням ресурсів та достат-
ньо ефективні засоби досягнення цілей; 3) допо-
мога надається з меншим втручанням у внутрішні 
справи реципієнтів; 4) отримуючи допомогу від 
міжнародних організацій, країна-реципієнт має 
право голосу (хоча і менш вагоме порівняно з бага-
тими країнами) щодо її розподілу та використання, 
тому їй легше погодитися з певними умовами між-
народних інституцій, членами яких вона є, щодо 
політичних, економічних, соціальних реформ, ніж 
на вимоги окремих країн-донорів.

Технічна допомога (або «технічне співробіт-
ництво») надавалась ще з часів реалізації Плану 
Маршалла і на даний час набула великого зна-
чення. ОДР, у тому числі фінансова і технічна допо-
мога, включає проектну допомогу, яку здебільшого 
надають міжнародні організації та колективні 
донори у вигляді гарантій кредитування у визна-
чених обсягах за умов виконання країною-реци-
пієнтом своїх зобов'язань і грантів для прискоре-
ного процесу впровадження проекту на практиці, 
а також позапроектну допомогу, яку надають най-
частіше на двосторонній основі у вигляді експорт-
них пільгових кредитів, грантів на підтримку дер-
жавних реформ країни-реципієнта, некредитних 
інструментів (консультації, дослідницька робота, 
обговорення стратегії соціально-економічного 
розвитку країни-реципієнта тощо).
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Провідними міжнародним інституціями у сфері 
боротьби з глобальною бідністю є Група Світо-
вого банку і Міжнародний валютний фонд (МВФ). 
Особливістю політики цих організацій є те, що 
допомогу (фінансову і технічну) вони надають 
переважно не на негайне подолання гострих соці-
альних проблем, а на створення середовища 
підвищення добробуту населення у довгостроко-
вій перспективі, причому здебільшого власними 
силами бідної країни (поліпшення інвестиційного 
клімату, забезпечення тендерної рівності, струк-
турне реформування економіки країни-реципієнта, 
лібералізацію грошового та зовнішнього секторів, 
зменшення зовнішнього боргу тощо). Допомога 
(передусім у формі кредитів) надається за умови 
виконання цілого спектру вимог (так звані «обу-
мовлені кредити»), часто не відповідає критеріям 
ОДР і дає, як правило, позитивні динамічні, а не 
статичні ефекти, а тому її донори зазнають чимало 
критики, про що було описано в попередніх пра-
цях. Зокрема, Дж. Стігліц наголошує на тому, що 
багатостороння допомога з боку міжнародних 
організацій, які він називає «місіонерськими уста-
новами», допомагає багатим державам експлуа-
тувати бідні країни завдяки більшому контролю, 
владі та праву голосу над останніми і нав'язувати 
ідеї вільного ринку «відсталим» суспільствам, що 
посилює периферійний характер окремих країн та 
регіонів світу.

Використання як критерію вибору реципієнта 
Індексу ОПІК (оцінки політики й інституцій країни) 
дало змогу значно скоротити кількість умов креди-
тів, зокрема МВФ у рамках Механізму зменшення 
бідності і сприяння економічному зростанню. Що 
стосується Світового банку, то впродовж останніх 
років він проводить роботу зі спрощення і модер-
нізації принципів та процедур кредитування, спря-
мовану на те, щоб полегшити для клієнтів процес 
запозичення. При цьому Банк істотно розширив 
обсяги операцій у країнах із середнім рівнем дохо-
дів, де проживає близько 70% бідного населення 
планети, натомість значно скоротивши і навіть 
припинивши надання допомоги найвідсталішим 
країнам з низьким індексом ОПІК. З останніми 
працюють інші донорські організації, спрямовуючи 
зусилля на збільшення внутрішнього попиту, про-
ведення найпростіших реформ, досліджуючи інно-
ваційні механізми надання соціальних послуг. 

Іншим актуальним напрямком реформування 
підходів до надання багатосторонньої допомоги є 
відхід від кредитної форми на користь грантів. Від-
повідно міжнародні банки повинні бути трансфор-
мовані у багатосторонні агенції розвитку, покликані 
не надавати позики, а допомагати бідним краї-
нам долати перешкоди на шляху економічного роз-
витку, тоді як усі ризики (у тому числі й політичні) 
та інші кредитні функції повинен взяти на себе сві-
товий ринок приватного капіталу. Результати діяль-

ності таких агентств розвитку мають бути прозо-
рими для оцінки незалежними наглядачами.

Найбільшим після Світового банку і МВФ 
донором багатосторонньої технічної та так зва-
ної «передінвестиційної» допомоги є програма 
розвитку ООН (ПРООН), яка допомагає країнам, 
що розвиваються, реалізовувати проекти у сфері 
інформаційних й комунікаційних технологій, енер-
гозбереження та охорони довкілля, освіти, під-
вищення безпеки людини, забезпечення прав 
людини і доброчесного державного управління, 
боротьби з ВІЛ/СНІД. 

Ефективність міжнародної (дво- та багатосто-
ронньої) допомоги як одного із зовнішніх механізмів 
подолання бідності залежить не лише від ресур-
сів, мотивів і інструментарію донорів, а й (причому 
більш значною мірою) від раціональності підходів 
її використання країною-реципієнтом. Проблема 
корупції і так званої «клептократії» (розкрадання на 
урядовому рівні) є основною причиною і водночас 
проявом неналежного інституційного забезпечення 
використання міжнародної економічної допомоги 
(передусім фінансової) у бажаному руслі, й прита-
манна практично всім країнам, що розвиваються. 
Особливу загрозу становить спрямування у країни 
з олігархічною системою державного управління 
«поза проектної» допомоги, оскільки вона передба-
чає надходження коштів безпосередньо в бюджет 
держави, а не спрямування на реалізацію спеціаль-
них проектів з подолання бідності, тобто фінансові 
потоки фактично позбавлені характеру адресності 
та цільового призначення.

Так, з-поміж зазначених вище інструментів 
впливу на бідність, є бажання країни проводити 
політику по боротьбі з зубожінням. Є приклади, 
коли впливовим людям в тій чи іншій країні вигідно 
мати дешеву робочу силу. Численні теоретичні й 
емпіричні дослідження переконливо доводять, 
що основною передумовою деескалації проблеми 
бідності є стійке економічне зростання і відповідно 
зростання реального ВВП на душу населення.

Потенціал зростання виробників у розвинених 
країнах створює матеріальну базу інструментів 
впливу на бідність. На думку експертів, економіка 
США у 2015-2016 роках зросте на 3,1%, але в 
цілому це нижчий рівень, ніж до кризи 2008 рокує. 
Однак, це надійне зростання і США залишати-
меться ключовим лідером глобальної економіки. 

Приведені в таблиці 1 дані, є досить оптиміс-
тичними, особливо для країн Єврозони – якщо в 
2014 році спостерігалось зростання на 0,9%, то 
на 2016 рік зростання становить 1,6%. Отримати 
максимальну віддачу від економічного зростання 
як інструменту подолання бідності можливо, якщо 
буде подолано головну причину – значну соці-
ально-економічну нерівність людей.

Для України МВФ визначав оптимістичні про-
гнози економічного зростання у 2016 році на рівні 
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1,5%, при інфляції в 15,1%. Для 2017 року екс-
перти МВФ передбачають зростання ВВП на 2,5% 
при інфляції 11% [4].

Оцінка потенціалу економічного зростання 
в світі проводиться також такою міжнародною 
організацією, як MсKinsey. За оцінками цієї орга-
нізації, якщо середньорічне зростання світової 
економіки у 1950-2014 роках сягало 3,8%, то у  
2014-2016 роках темпи зростання можуть відкоти-
тися до позначки 2,1%.

Компанія PWC опублікувала довгостроковий 
прогноз для 32 найбільших економік (Табл. 2)

Аналіз таблиці 2 показує, що сучасні світові 
лідери США, Японія та Західна Європа посту-
пово втрачають свої позиції на користь Мексики, 
Індонезії, та навіть Нігерії, які готові потужно 
зайти в десятку світових лідерів. Серед головних 
причин втрати лідерства розвинутими країнами: 
загальне зниження продуктивності праці у вироб-
ництві, демографічні негативні тенденції, ста-
ріння населення.

Одним із показників бідності країни є порів-
няння рівня доходу людей з різними освітніми рів-
нями в різних країнах світу. Це, звісно, не показник 
доходів людей, які живуть за межею бідності, а 
аналіз так званого «середнього класу». Середній 
клас – це також чи не найбільший прошарок еко-
номічних донорів, що вчасно сплачують податки і 
є значною споживчою групою. Окрім цього, серед-
ній клас активно береже й поширює цінності та 

традиції своєї країни. Не будемо звертати увагу 
на прошарок людей в суспільстві, які не мають 
базової вищої освіти, оскільки в країнах діють різні 
соціальні програми і суттєво різна сума державної 
допомоги. Звернемо увагу на осіб, які мають вищу 
освіту. В Україні повну вищу освіту мають 25,1% 
жінок і 22,6% чоловіків, у високо розвинутих краї-
нах Європи середній показник дорівнює 32% від 
населення країни [5]. За даними українського Держ-
стату, за перше півріччя цього року рівень зайня-
тості серед українських чоловіків становив 61,4%, 
жінок – 51,5. Кількість економічно неактивних жінок 
віком 15–70 років – 6,7 млн, чоловіків – 4,2 млн. 
При цьому в структурі зайнятого населення за ста-
тусами зайнятості серед жінок частка найманих 
працівниць становила 86,6%, самозайнятих – 12,3, 
роботодавців-жінок – 0,8%. Серед чоловіків струк-
тура така: 82,4% – наймані працівники, 15,7 – само-
зайнятості та 1,6% – роботодавці [6].

Україна – високоінтелектуальна країна, але 
рівень доходів людей з вищою освітою дорівнює 
рівню доходів осіб, які взагалі не мають освіти або 
мають початкову (в сусідніх країнах Європи). У від-
повідності зі стандартами ООН в світі встановлена 
межа бідності на рівні 5 доларів на день. В Україні 
відповідно до законодавства прожитковий мінімум 
становить 1,8 долара в день, тобто більше, ніж в 3 
рази менше встановлених норм. Зокрема, за міжна-
родними нормами бідність настає за межею, якщо 
людина має в своєму розпорядженні в місяць суму 

Таблиця 1
розвинені країни: реальний ввП та безробіття [3]

реальний ввП Безробіття
2014 2015 2016 2014 2015 2016

Розвинені країни 1,8 2,4 2,4 7,3 6,9 6,6
США 2,4 3,1 3,1 6,2 5,5 5,1
Єврозона 0,9 1,5 1,6 11,6 11,1 10,6
Японія -0,1 1,0 1,2 3,6 3,7 3,7
Великобританія 2,6 2,7 2,3 6,2 5,4 5,4
Канада 2,5 2,2 2,0 6,9 7,0 6,9
Інші 2,8 2,8 3,1 4,7 4,7 4,6

Таблиця 2
Прогнозний рейтинг за розміром ввП,  

розрахованим за паритетом купівельної спроможності, дол. [3]
2014 2030 2050

Китай 17 632 Китай 36 112 Китай 61 079
США 17 416 США 25 451 Індія 42 205
Індія 7 277 Індія 17 138 США 41 384

Японія 4 788 Японія 6 006 Індонезія 12 210
Німеччина 3 621 Індонезія 5 486 Бразилія 9 164

Росія 3 559 Бразилія 4 996 Мексика 8 014
Бразилія 3 073 Росія 4 854 Японія 7 914
Франція 2 587 Німеччина 4 590 Росія 7 575
Індонезія 2 554 Мексика 3 985 Нігерія 7 345

Великобританія 2 435 Великобританія 3 586 Німеччина 6 338



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

238 Випуск 2. 2016

менше 150 доларів (враховуючи не тільки харчу-
вання, а й витрати на комунальні платежі, проїзд у 
транспорті тощо). В Україні офіційний прожитковий 
мінімум на 1.01.2015 року складав 1176 грн., а на 
01.11.2016р. складає 1399 грн. Відповідно до офі-
ційного курсу НБУ, – це 54,4 доларів. Якщо в США 
за основу мінімальної заробітної плати беруть 
набір товарів і послуг, які задовольняють основні 
фізіологічні та соціальні потреби звичайної сім'ї, в 
розрахунку на одну людину: наприклад, 20 видів 
м'ясопродуктів, оплата найманого житла, мобіль-
ного зв’язку, покупка один раз на 5 років автомо-
біля тощо дає більше $1200 в місяць, то в Україні з 
початку 2016 року мінімальна зарплата становить 
всього 1378 грн., що не забезпечує навіть фізіо-
логічний рівень виживання працівника. При цьому 
фактична мінімальна заробітна плата становила 
2676 грн. (рис. 1).

рис. 1. співвідношення фактичної мінімальної 
заробітної плати та встановленої урядом  

на 2016 рік [7]

Сьогодні смертність знову перевищує народжу-
ваність. Україна знову вийшла у світові лідери за 
захворюваныстю на туберкульоз, який називають 
хворобою бідних.

В Україні найвищий рівень експлуатації найма-
них працівників в Європі. Частка зарплати в собі-
вартості продукції, за даними Національної ака-
демії наук, становить 6,5%, проте в європейських 
країнах – більше 30%. 

Бідність в Україні характеризується низ-
кою національних ознак. Зокрема, специфічні 
особливості бідності в Україні мають прояв у 
наступному:1) низький рівень життя населення 
в цілому; 2) надмірне соціальне та майнове роз-
шарування; 3) розповсюдженість бідності серед 
працюючого населення; 4) висока питома вага 
людей, що вважають себе бідними. Упродовж 
останніх років в Україні були розроблені та впро-
ваджені певні заходи щодо подолання та попе-
редження бідності населення. Але політична 
криза наприкінці 2013 року, а згодом анексія 
Криму Росією та збройний конфлікт у Донбасі, 

значно ускладнили економічну ситуацію в Укра-
їні. Політико-економічна криза 2014 року, вели-
кий потік вимушених переселенців з Донбасу 
та Криму значно погіршили ситуацію з бідністю. 
Крім того, відсутність статистичної інформації 
щодо територій, непідконтрольних українській 
владі, не дозволяє навести цілком вичерпні та 
достовірні дані.

Слід зазначити, що кількісні показники моніто-
рингу бідності доводять те, що Україна належить 
до країн зі стабільно високим рівнем бідності. Бід-
ність як явище соціально-економічного характеру 
негативно діє і у короткостроковій, і у тривалій 
перспективі на різні сфери суспільного життя. При 
цьому можна виділити декілька основних наслід-
ків від збільшення масштабів і глибини бідності, 
які безпосередньо вплинуть на динаміку еконо-
мічного розвитку України, рівень її конкуренто-
спроможності в глобальному економічному серед-
овищі, й таким чином – на ієрархічне положення 
національної економіки в системі світогосподар-
ських зв'язків.

До демографічних наслідків посилення бід-
ності відносять значне зниження народжуваності 
й зростання смертності населення, підвищення 
рівня захворюваності та травматизму, скорочення 
середньої тривалості життя, що веде фактично 
до депопуляції і втрати національного генофонду. 
У економічному контексті дія цих чинників істотно 
зменшує трудовий потенціал країни і тим самим 
обмежує відтворювальні можливості її економіч-
ної системи.

Соціальними проявами бідності слід вважати 
збільшення безробіття і нелегальної зайнятості, 
посилення криміногенної обстановки, появу актів 
громадянської непокори. Ці проблеми, породжу-
вані бідністю, а часто і відсутністю коштів для 
існування, перешкоджають соціальній стабіль-
ності в суспільстві, знижують якість життя, збіль-
шують витрати бюджету на соціальну допомогу й 
охорону правопорядку, дестимулюють підприєм-
ницьку активність.

Економічні наслідки розповсюдження бідності 
в Україні пов'язані з перспективами її макроеко-
номічного розвитку, а також інтеграції країни в 
міжнародну економіку як повноправного суб'єкта 
зовнішньоекономічних відносин. Найважливішим 
макроекономічним наслідком посилення бід-
ності стане зниження темпів розвитку економіки з 
наступних причин: скорочення платоспроможного 
попиту, яке порушує виробничу активність; погір-
шення кількісних і якісних характеристик ресурсу 
праці; втрата можливості формування і акумуля-
ції ресурсу «людського капіталу» як ключового 
чинника економічного зростання. Закономірним 
результатом розповсюдження бідності в Україні 
стане також загострення проблеми її інтеграції 
до європейських і світових економічних структур, 
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оскільки необхідною умовою вступу в них є досяг-
нення рівня середньо душового доходу (величини 
ВВП на душу населення), який в 4-5 разів переви-
щує нині існуючий в нашій країні.

Проблема бідності турбує світових лідерів, 
так, про це заявив генсек ООН Пан Гі Мун на 
зустрічі G20, метою проведення якої було забез-
печення миру, процвітання та сталого розвитку. 
При цьому сталого розвитку можливо досягти 
лише шляхом забезпечення стійкого миру. Для 
збалансованої економіки необхідні мир і спів-
робітництво в ім'я розвитку та дотримання прав 
людини. Як показують дослідження, кількість 
людей, які вимушено залишили своє місце про-
живання в результаті збройних конфліктів, дося-
гла найвищого показника з часів Другої світової 
війни – 65 мільйонів. Одним з найважливіших 
факторів у справі досягнення стійкого розвитку 
є боротьба з бідністю. Тому ставиться завдання 
для усіх країн – подолання бідності у всіх її про-
явах до 2030 року [8].

висновок. Вирішення проблеми бідності в світі 
потребує розробки системи комплексних науково 
обґрунтованих заходів, які повинні враховувати 
профіль, специфіку та особливості формування та 
поширення бідності, причини її виникнення.

Бідність в світі пов’язана з недосконалістю соці-
ально-економічних процесів, що створює умови 
для формування структурної бідності. Механізми 
скорочення бідності, які застосовуються в краї-
нах, є недостатньо ефективними, про що свідчить 
невиконання завдань, зазначених у Цілях розви-
тку тисячоліття та Стратегії подолання бідності. 
Згідно з твердженням Світового банку, розв’язання 
накопичених проблем потребує консолідації 
зусиль політиків, громадських діячів, власників біз-
несу, профспілок, усіх громадян країни, для того 
щоб ефективно боротися з бідністю. Щоб подо-
лати бідність в Україні, необхідно усунути з влади 
олігархів, які приймають стратегічні рішення, лобі-
юючи свої інтереси. Для побудови національного 
консенсусу щодо розвитку України та переходу до 
сталого розвитку необхідне чітке розуміння меха-
нізмів, які привели та утримують економіку в пастці 
бідності. В Україні необхідна кардинальна зміна 
економічного курсу для переходу зі стану бідності 
та відсталості до високотехнологічної економіки 
на основі системної економічної стратегії й актив-
ної промислової політики. Це забезпечить вихід із 
пастки бідності, перехід до спіралі самоприскорю-
ваного розвитку та зростання добробуту для всіх. 
В подальшому необхідно забезпечити приплив 
іноземних інвестицій в інновації, підвищення про-
дуктивності праці у виробництві, переорієнтацію з 
сировинного експорту на експорт продукції з висо-
кою доданою вартістю та внутрішній високо елас-
тичний попит.
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