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АКТУАЛЬНІСТЬ
Багатоаспектність розвитку сучасного су#

спільства доводить що, основним багатством
будь#якої держави, як і раніше, залишаються
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У статті аналізується вплив демографічного стану в Україні в умовах глибокої трансформаційної економічної
кризи та окремих аспектів якості життя населення України. На підставі дослідження залежності, знайдених різними
вченими, вивчавшими процеси взаємодії демографічних факторів, з одного боку, та стану динаміки виробництва,
економіки, соціальної сфери — з іншого, підтверджується суттєвий вплив демографічного стану на соціально6еко6
номічний розвиток територій.

Демографічна проблема в Україні занепокоює політиків, соціологів, економістів та пересічних громадян. Однак
у широких колах громадськості переважають не зовсім обгрунтовані погляди щодо причин цієї кризи та, відповідно,
способів виходу з неї. Поліпшення демографічної ситуації можна очікувати лише за умови поліпшення економічної
ситуації в Україні, центральну роль у цьому мають відіграти: подолання бідності, на основі зростання доходів та
рівня життя всього населення; реформування сфери праці, оскільки саме тут формуються провідні важелі репро6
дуктивних і міграційних настанов; забезпечення ефективної зайнятості, яка має стати надійною гарантією належно6
го рівня життя не тільки для самого працюючого, але й для його утриманця. Соціально6економічна перебудова сусп6
ільства в Україні спричинила гострі проблеми. Їхнє вирішення передбачає розробку науково обгрунтованої комп6
лексної програми подолання демографічної кризи, яка б охоплювала не тільки питання простого відтворення насе6
лення, але й його розвитку у широкому соціальному контексті.

In presented article the author analyzes the impact of demographic situation in Ukraine in conditions of deep
transformation of the economic crisis and individual aspects of quality of life of the population of Ukraine. The significant
influence of the demographic situation on the socioeconomic development of regions is proved by the studies of the
demographic factors' dependences, revealed by the scientists researching the processes of demographic factors'
interaction, on the one part, and, on the other part, by the analysis of the conditions, dynamics of industry, economics
and social sphere.

The demographic situation in Ukraine worried politicians, sociologists, economists and ordinary citizens. However,
in the wider communities dominated not very informed views regarding the causes of this crisis and, consequently, ways
out of it. Improving the demographic situation can be expected only if the improvement in the economic situation in
Ukraine, a Central role to play in this is: overcoming poverty, based on revenue growth and standard of living of the
whole population; the reformation of labour, because it is here guiding levers reproductive and migration facilities;
providing an effective employment, which has become a reliable guarantee an adequate standard of living not only for
the workers, but also for his dependents. Socioeconomic restructuring of society in Ukraine caused acute problems.
Their solution involves the development of science6based comprehensive program of overcoming of demographic crisis,
which would include not only the simple reproduction of the population, but also its development in a broad social
context. Key words: demographic status, social policy, economic crisis, population, population, mortality, fertility, natural
decline.

Ключові слова: демографічний стан, соціальна політика, економічна криза, наявне насе0
лення, постійне населення, смертність, народжуваність, природне зменшення.

Key words: demographic status, social policy, economic crisis, population, population, mortality,
fertility, natural decline.

люди. Це особливо актуально сьогодні, коли
значна частина додаткового продукту ство#
рюється в третинному секторі економіки. Час#
то сучасний устрій виробництва називають
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інформаційним, коли розмір інформації, її ек#
склюзивність, швидкість передачі зумовлюють
успіх не лише невеликого гурту людей, але і
цілої держави.

Іншими словами, людина, як носій інфор#
мації, формує інтелектуальний потенціал краї#
ни, забезпечує конкурентні переваги країни на
міжнародному ринку. Саме тому будь#яка втра#
та людських ресурсів незалежно від характеру
і конкретних причин як в кількісному, так і в
якісному аспектах стає не лише внутрішньопо#
літичною, але і геополітичною проблемою. Ці
втрати дестабілізують і ослабляють країну, ста#
ючи загрозою національній безпеці.

Демографічний чинник є одним з визначаль#
них для забезпечення стабільного й безпечно#
го розвитку країни. Демографію слід розгля#
дати як фактор і водночас як результат функ#
ціонування держави [1].

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
Демографія як об'єкт соціально#економіч#

ного дослідження, розглядається науковцями
з різних сторін. Багато учених проводять по#
рівняльну оцінку демографічного стану [4; 6].
Ряд учених досліджує основні проблеми демог#
рафії [2; 5]. Досить часто в наукових публікац#
іях визначаються чинники впливу на демогра#
фічний стан країни [3; 11].

Слід вказати, що в Україні проблемами де#
мографічної безпеки займається Інститут де#
мографії та соціальних досліджень НАН Украї#
ни. Проте не так часто демографічна складова
розвитку суспільства розглядається як елемент
національної економічної безпеки [4; 7].

Саме сьогодні це питання особливо актуаль#
не, враховуючи військові дії на сході країни.
Конфлікт в Донбасі привів до колосальних
втрат людських життів. Йдеться не лише про

загиблих. Багато людей залишили країну, тоб#
то виїхали за її межи. Учені чекають зниження
народжуваності, погіршення національного
здоров'я і скорочення тривалості життя.

Загальні підтверджені втрати населення
України через конфлікт налічують 1,1 млн чо#
ловік. До цього числа необхідно додати втрати
від збільшення інтенсивності переходу тимча#
сової зовнішньої трудової міграції в постійну
форму. Хоча це процес почався в Україні за#
довго до 2014 р., саме через події на Донбасі
кількість зовнішніх трудових мігрантів, які не
повернутися в Україну постійно росте [2].

Фахівці з Світового банку вважають, що
серед вимушених внутрішніх переселенців, які
не мають можливості повернутися на місця по#
стійного проживання протягом п'яти років,
більше 80% взагалі вже не повертаються. Це
дані з аналізу світового досвіду [3].

Крім цього, необхідно враховувати, що про#
мислово розвинений регіон фактично перестав
працювати; а з 2016 р. по відношенню до Дон#
басу діє торгова блокада.

Завданням статті є загальна оцінка демог#
рафічної безпеки України і окремих її тери#
торій, аналіз основних проблем демографічної
безпеки України, а також визначення основних
напрямів державного регулювання демогра#
фічних процесів.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Під демографічною безпекою держави до#

цільно розуміти таку демографічну ситуацію,
за якою відбувається якісний та кількісний роз#
виток населення в цілому та кожної особис#
тості окремо відповідно до пріоритетів націо#
нального розвитку та безпеки, а також завдя#
ки якій посилюється національна та економіч#
на безпека держави, що в свою чергу, сприяє

Рис. 1. Чисельність населення України, млн осіб
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збалансованому та безпечному демографічно#
му розвитку держави [4].

Повне та розгорнуте визначення демогра#
фічної безпеки дає Перебійніс О.М. [6]: під де#
мографічною безпекою слід розуміти такий
стан демографічного розвитку, який за об'єм#
ними і структурними показниками буде сприя#
ти досягненню в перспективі відтворення насе#
лення все більш високої якості, створення пе#
редбачуваного, контрольованого перебігу ос#
новних демографічних процесів, забезпечення
такого поєднання внутрішніх і зовнішніх умов
в країні, які були б максимально сприятливі для
демографічного розвитку.

Останні роки демографічна ситуація в Ук#
раїні украй несприятлива. Сьогодні можна з
упевненістю сказати, що характер соціально#
економічних перетворень, методи і прийоми
реформ поставили український народ перед
реальною загрозою зменшення.

Багато вчених полягають, що Україна увій#
шла у затяжну демографічну кризу, яка за три#
валістю та масштабами перевершує попередні
[5; 6]. Головна відмінність нової демографічної
кризи полягає у тому, що в Україні мають місце
не тільки кількісне зменшення населення (рис. 1),
а й значне погіршення його здоров'я (табл. 1)
[7], якісних показників інтелектуального роз#
витку, деградації генофонду.

Сьогодні чисельність населення України є
приблизною величиною, оскільки єдиний пере#
пис населення за роки незалежності був в Ук#
раїні в 2001 р. Фахівці вважають, що Україна
входить в нову хвилю міграції. Тільки за офіц#
ійними даними в 2011—2015 рр. Україну поки#
нули 900,3 тис. чоловік. Більшість переїхали в
Росію, Білорусь, Німеччину і Польщу. І цей
процес не лише не припиняється, а лише наби#
рає темп [5]. За експертними оцінками середі
пострадянських країн Україна має найвищі
темпи скорочення населення.

Демографічна ситуація в Україні ось вже
багатьох років демонструє негативну динамі#
ку в різниці між показниками народжуваності
і смертності.

За тривалістю життя Україна знаходиться
на 122 місці у світі, змагаючись з Іраком, Гва#
темалою і Казахстаном. Високі показники три#

валості життя зберігаються в Японії (82,2 року),
Франції (81,0), Канаді (80,5), Італії (80,0), Німеч#
чині (79,1) [8].

У Україні досить старе населення. По цьо#
му параметру Україна входить в 20#тку країн
світу з найстарішим населенням [8]. Якщо за
результатами перепису населення 1959 р. част#
ка осіб віком 60 років і старше становила 10,5%,
то в 2001 р. цей показник досяг 21,4 %, в 2010 р.
— 26% і до сих пір його значення коливається
у межах 25%. Україна посідає 11 місце за вели#
чиною частки населення віком 60 років і стар#
ше [7].

За останні 25 років стали пізніше заводити
дітей. У 1991 р. жінки народжували переважно
у віці 20—24 років, зараз тих, хто народжує у
25—29 років та 30—34 років удвічі більше [9].

У першу чергу це пов'язано з тим, що жінки
прагнуть спочатку забезпечити собі кар'єру
(матеріальний достаток), а потім вже вирішу#
ють задачу продовження роду. Певною мірою
і держава сприяє закріпленню цієї негативної
тенденції: скорочує виплати на дитину, знімає
державне регулювання цін на дитячі продукти
і так далі [10].

Слід зазначити, що народжуваність тради#
ційно вище в західних областях (Волинська,
Закарпатська, Рівненська області). Найменша
народжуваність у Донецькій, Луганській, Пол#
тавській, Сумській, Чернігівській областях.

Складною проблемою залишається досить
висока смертність населення. На смертність
впливають декілька чинників. Насамперед це
причини, пов'язані за станом медицини, рівням
життя і складнощами самозабезпечення сімей.
Всі вони впливають на тривалість життя. Але в
Україні дуже багато передчасних смертей і че#
рез причини, які можна усунути. Зокрема по#
в'язаних зі способом життя: палінням, алкого#
лізмом [11].

Останніми роками в Україні зберігається
загроза гендерного дисбалансу, оскільки
кількості чоловіків скорочується і тривалість
життя у чоловіків менша [12]. В Україні вже
тривалий час зберігається високий рівень смер#
тності сердь чоловіків працездатного віку. Зро#
стає смертність у першу чергу серед чоловіків
від нещасних випадків, убивств, самогубств та

Таблиця 1. Кількість зареєстрованих випадків захворювань

Показник 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Всього, зареєстрованих вперше, млн 32,2 32,5 33,5 32,9 33,1 26,8 
У тому числі новоутворення, тис. 310 327 382 408 418 366 
Зареєстровано захворювань, випадків 
на 100 тис. населення: 
- на туберкульоз; 
- на СНІД 

 
31,9 
0,7 

 
41,8 
2,9 

 
60,4 
12,9 

 
81,6 
25,9 

 
69,9 
23,8 

 
 
70,5 
20,0 
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інших зовнішніх чинників. При цьому кількість
смертей з цих причин особливо швидкими тем#
пами зростає сердь молодих працездатних лю#
дей. У 30#річному віці чоловіки гинуть учетве#
ро частіше за жінок.

Все це призвело до того, що в Україні жінок
старше працездатного віку майже вдвічі більше,
ніж чоловіків того ж віку. Але слід враховува#
ти, що гендерний дисбаланс матиме значні еко#
номічні і сімейно#психологічні наслідки: зрос#
тання розлучень та самогубств, зниження
шлюбів та багатодітних сімей і т. д.

Українські фахівці одностайно вважають
демографічну кризу реальним підгрунтям гли#
боких незворотних наслідків в соціально#еко#
номічному та духовному розвитку української
нації, трактуючи зумовлену нею небезпеку як
загрозу національним інтересам України [13].

Про переростання демографічної кризи в
демографічну катастрофу свідчить, зокрема,
визнання стану здоров'я в Україні катастро#
фічним. Це пов'язане не тільки зі значним змен#
шенням кількісних параметрів, але і погіршен#
ням якісних, що в значній мірі порушує внутрі#
шньо системні зв'язки в демографічній системі.
Тобто демографічна катастрофа наступає тоді,
коли значно порушено функціонування демо#
графічної системи [14].

Найбільш наявне представлення демогра#
фічної кризи в Україні демонструє рівень кое#
фіцієнту демографічної безпеки. Для розра#
хунку коефіцієнтів демографічної безпеки дер#
жави було враховано вплив як стимулюючого
компоненту (показники#стимулятори 1—4), так
і дестимулюючого (показники#дестимулятори
5—8).

Розрахунки коефіцієнтів демографічної
безпеки були проведені на основі статистичних
матеріалів Державного комітету статистики
України [15] та Міністерства економіки Украї#
ни [16]. Результати дослідження наведено у
таблиці 2.

Рівень демографічної безпеки в Україні на
протязі 15 років має критичні значення. При оп#
тимальному значенні 0,8—0,95 він має показни#
ки 0,6 — 0,7. Максимальний рівень демографі#
чної безпеки був зафіксований в 1991 р. Поси#
лює кризове положення той факт, що при роз#
рахунку коефіцієнта в якості оптимального ви#
бирався кращий із зафіксованих показників.
Якщо ж при розрахунку брати європейські
стандарти, то рівень демографічної безпеки був
би ще нижчий.

Якщо провести узагальнення внутрішніх де#
мографічних загроз за демографічними проце#
сами, то вони мають наступний вигляд:

— щодо чисельності і статево#вікової струк#
тури населення — швидко зростаючі темпи зни#
ження чисельності населення; несприятлива
вікова структура, пов'язана, в першу чергу, із
старінням населення;

— щодо сім'ї і народжуваності — зменшен#
ня частоти укладених шлюбів, зростання чис#
ла розлучень; зниження рівнів народжуваності,
внаслідок чого не забезпечується просте
відтворення населення; погіршення репродук#
тивного здоров'я населення;

— щодо смертності і тривалості життя на#
селення — погіршення здоров'я населення
(фізичного, репродуктивного, психічного);
зростання захворюваності у всіх вікових гру#
пах, особливо у молодих чоловіків працездат#

Таблиця 2. Демографічна безпека України
(за рейтинговим методом розрахунку)

Показник 1991 2000 2005 2010 2015 
1. Тривалість життя, роки 69,6 67,7 68,0 70,4 71,3 
- коефіцієнт 0,976 0,950 0,954 0,987 1 
2. Природний приріст населення, людини - 373 - 355,9 -200,5 - 183,0 - 186,6 
- коефіцієнт 0,491 0,514 0,913 1 0,981 
3. Кількість шлюбів, од./10000 населення 94,9 55,5 70,2 64,7 69,6 
- коефіцієнт 1 0,581 0,740 0,682 0,733 
4. Відсоток багатодітних сімей (3 і більше
дитини ), % 

11,6 5,7 5,0 3,0 3,1 

- коефіцієнт 1 0,491 0,431 0,258 0,267 
5. Питома вага осіб старше 60 років, % 18,6 20,7 20,8 20,7 21,8 
- коефіцієнт 1 0,899 0,894 0,899 0,853 
6. Смертність, % 12,9 15,4 16,6 15,2 14,9 
- коефіцієнт 1 0,838 0,777 0,849 0,866 
7. Зовнішня міграція, % 1,2 - 0,6 0,1 0,4 - 0,9 
- коефіцієнт 1 0,182 0,5 0,636 0,045 
8. Відсоток дітей, що народжені поза шлюбу, % 11,9 17,3 21,4 21,9 20,6 
- коефіцієнт 1 0,688 0,556 0,543 0,578 
Втрати робочого часу в середньому на одного 
працівника, годин за рік 

53 56 45 40 32 

- коефіцієнт 0,604 0,571 0,711 0,8 1 
Загальний коефіцієнт демографічної безпеки 0,884 0,61 0,712 0,726 0,682 
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ного віку; постійне зростання смертності, зни#
ження тривалості життя; висока в порівнянні з
розвиненими країнами дитяча (до 1 року) і ма#
теринська смертність;

— щодо міграції — відтік кваліфікованих
кадрів (відтік "мізків"), трудова міграція та на#
ростання нелегальної міграції.

До групи соціально#економічних загроз
традиційно належать: зростання безробіття,
погіршення стану соціальної структури, люм#
пенізація населення, декваліфікація і паупе#
ризація робочої сили, зростання бідності,
криміналізація суспільних відносин, техноло#
гічне відставання економіки, низький рівень
життя в країні; до групи соціально#психоло#
гічних — фізична деградація населення, кри#
за сім'ї, деградація життєвих цінностей; до
групи соціокультурних — втрата культурної
спадщини.

Особливо слід відзначити такий чинник
формування демографічних загроз, як пору#
шення етнокультурних традицій населення
країни. Культура є способом адаптації до ото#
чуючого середовища. Вона виробляється впро#
довж тривалого часу, надає унікальну мож#
ливість доступу до майбутнього, і її різка зміна
може призвести до дезорієнтації зі всіма нега#
тивними наслідками. Спроба змінити культур#
ну парадигму, агресивне нав'язування чужих
більшості українців норм і цінностей, таких, що
йдуть з боку заходу при масованій підтримці
ЗМІ, призводять в Україні не до модернізації,
а до деградації і, відповідно, до виродження
[17].

У контексті вищесказаного, хотілося б від#
мітити, що в Києві і в Харкові вже є віро#
гідність появи етнічних кварталів, в яких по#
селяються люди однієї національності, що жи#
вуть за своїми законами. І ці закони не завж#
ди відповідають вітчизняним нормам. У неда#
лекому майбутньому наявність подібних квар#
талів може спровокувати конфлікти на етніч#
ному грунті.

ВИСНОВКИ
У таких умовах держава повинна мати про#

граму подолання демографічної кризи в Укра#
їні. При цьому ця програма повинна включати
до себе три складові: економічну, правову і
інформаційно#сітуаційну. Основними напряма#
ми державної спрямованості на регулювання
демографічних процесів є забезпечення зрос#
тання народжуваності в країні та регулювання
даного процесу шляхом формування суспіль#
них цінностей щодо народжуваності та розвит#
ку сімей, а також створення сприятливих еко#

номічних та політичних умов; регулювання
внутрішніх міграційних потоків, вирівнювання
розривів у демографічній структурі різних те#
риторій та міст, забезпечення збалансованого
демографічного розвитку різних територій,
надання цільової підтримки депресивним тери#
торіям.

Державне регулювання треба розвивати за
рахунок регіональних програм, які повинні
бути диференційовані виходячи з їх рівня роз#
витку і стану демографічного потенціалу Ук#
раїни.

На жаль, сьогодні у демографічної політи#
ки відсутні моделі взаємодії державного, регі#
онального управління та місцевого самовряду#
вання. Можливість рішення демографічних пи#
тань стримують недостатність фінансування,
низька ефективність виконання відповідних
програм та негативна політико#економічна си#
туація в Україні.

Таким чином, в Україні є всі прикмети де#
мографічної кризи: зниження народжуваності,
висока захворюваність та смертність, низька
тривалість життя, висока міграція та т. ін. Де#
мографічна криза недооцінюється українськи#
ми політиками, будучи при цьому однією з про#
блем, загрозливих економічному зростанню в
довгостроковій перспективі.

Демографічна безпека стикається практич#
но зі всіма областями суспільної життєдіяль#
ності і тому оказує вплив на національну без#
пеку через багатий спектр чинників. Вона є ба#
гатоаспектною, міждисциплінарною катего#
рією, яка так або інакше, явно або приховано
є взаємодіючою зі всіма явищами і процесами,
що відбуваються на різних рівнях управління
[18].

У короткий час слід не тільки розробити
заходи щодо погашення небажаних явищ, але
й запобігти появі інших. Зробити це не мож#
ливо без відповідної державної діяльності.
Державне регулювання демографічних про#
цесів — це комплекс засобів та інструментів
впливу держави через органи державної вла#
ди та органи місцевого самоврядування на ці
процеси.

Слід пам'ятати, що демографічна безпе#
ка є важливим ресурсом для забезпечення
інших видів безпеки. Стабілізація демогра#
фічної ситуації можлива тільки за умови
стійкого економічного розвитку. Необхід#
но усунути три негативні причини демогра#
фічної кризи: низький рівень реальної за#
робітної плати, відсутність житла і низький
рівень розвитку соціальної інфраструкту#
ри.
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