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Авторське резюме
У представленій статті автором аналізується вплив демографічного стану в Україні в умовах 

глибокої трансформаційної економічної кризи  та окремих аспектів якості життя населення України. 
Демографічна проблема в Україні занепокоює політиків, соціологів, економістів та пересічних грома-
дян. Однак, у широких колах громадськості переважають не зовсім обґрунтовані 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 репродуктивних і міграційних настанов; забез-
печення ефективної зайнятості, яка має стати надійною гарантією належного рівня життя не тільки для 
самого працюючого, але й для його утриманця. Соціально-економічна перебудова суспільства в Україні 
спричинила гострі проблеми. Їхнє вирішення передбачає розробку науковообгрунтованої комплексної 
програми подолання демографічної кризи, яка б охоплювала не тільки питання простого відтворення 
населення, але й його розвитку у широкому соціальному контексті. 

Ключові слова: демографічний стан, соціальна політика, економічна криза, наявне населення, 
постійне населення, смертність, народжуваність, природне зменшення. 
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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 
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Постановка проблеми. Сьогодні увага вітчиз-
няних соціологів усе частіше звертається на ви-
явлення тих чи інших чинників, характеристик, 
особливостей щодо демографічного стану в Укра-
їні. Демографічний чинник є одним з визначаль-
них для забезпечення стабільного й безпечного 
розвитку держави, а проблеми оптимального де-
мографічного розвитку слід розглядати як пер-
шочергові інтереси держави, як фактор і водно-
час як результат її функціонування.

Аналіз досліджень і публікацій. Вивчен-
ням проблеми демографічної ситуації України 
займається Інститут демографії та соціальних 
досліджень НАН України. Вивченню впливу 
демографічної ситуації на економіку держави 
присвячено багато наукових праць вітчизняних 
вчених, таких як Е. Лібанова; С. Біляцький,  
А. Хахлюк, О.А. Богуцький, С. Вовканич,  
І.Є. Голубєва, І. Прибиткова та інші. 

Мета дослідження – проаналізувати вплив 
демографічного стану в умовах глибокої транс-
формаційної економічної кризи та окремих ас-
пектів якості життя населення України.

Виклад основного матеріалу. Демографічний 
стан та його зміни акумулюють вплив широкого 
кола соціальних, економічних, суспільно-полі-
тичних, екологічних чинників – як скоромину-
щих, так і довгострокових, тих, які пов’язані 
зі специфікою суспільно-історичного розвитку 
країни, та тих, що викликані соціальними зру-
шеннями, які вона переживає нині. Соціаль-
но-демографічна динаміка в Україні періоду її 
незалежності формувалася спочатку в умовах 
глибокої трансформаційної економічної кризи, 
потім – вельми нетривалої посткризової стабілі-
зації, яка була перервана погіршенням економіч-
ної ситуації в країні під впливом світової фінан-
сової кризи. Загалом в Україні протягом усього 
цього періоду зберігався доволі високий ступінь 
соціально-економічної нерівності, включаючи 
гендерну і територіальну. Поширеними лиша-
лися значні масштаби соціального відторгнення, 
поляризації та маргіналізації населення, відбу-
валося погіршення якості освіти, загострилися 
проблеми доступу різних верств населення до 
якісної охорони здоров’я тощо. Загальносвітові 
соціально-демографічні тенденції розвитку пе-
редбачають оптимізацію чисельності населення 
і демографічного навантаження на суспільство 
[5]. Економічно розвинені європейські країни 
досягли такого рівня відтворення населення, 

що характеризуються низькими показника-
ми народ жуваності, проте і низькими рівнями 
смертності. Економічна криза та політична не-
стабільність в Україні відобразилися на середній 
тривалості та якості життя населення, які збері-
гають тенденцію до зменшення. Така негативна 
соціально-демографічна ситуація стимулює роз-
виток внутрішньої і зовнішньої напруженості та 
конфліктів. Таким чином, демографічний стан є 
визначальним для забезпечення стабільного та 
безпечного розвитку країни, проблеми демогра-
фії і якості життя населення України потребу-
ють постійної уваги з боку держави та контролю 
щодо виконання чинних норм соціального зако-
нодавства.

Наявність достовірної демографічної інфор-
мації є необхідним елементом забезпечення нор-
мальної життєдіяльності суспільства. Україна 
характеризується особливостями демографічно-
го розвитку (механізмів відтворення населення, 
сімейно-шлюбних відносин). Рівень смертнос-
ті не знижується, а очікувана тривалість життя 
коротше, ніж у розвинених країнах. Показни-
ки складу, динаміки населення, якості та рівня 
його життя дозволяють оцінити можливості і 
тенденції соціально-економічного розвитку краї-
ни, вказують на необхідність впровадження пев-
них державних заходів, спрямованих на пози-
тивний розвиток демографічної ситуації. 

Сучасна демографічна ситуація характери-
зується збереженням тенденцій скорочення чи-
сельності населення України. У ході розробки 
прогнозу смертності населення України до 2025 
року Інститутом економіки НАН України роз-
глянуто три можливі його сценарії, які умовно 
названі песимістичним, середнім i оптимістич-
ним [1]. При розробці стабілізаційного варіан-
та прогнозу зроблено припущення, що в межах 
прогнозованого періоду будуть створені умови, 
які перешкоджатимуть подальшому погіршенню 
стану здоров’я. З’являться передумови знижен-
ня захворюваності та інвалідності, підвищення 
тривалості життя, проте це не спричинить пе-
реходу від досить відсталої до більш сучасної 
моделі здоров’я. Цей варіант можливий при іс-
тотному підвищенні життєвого рівня в Україні, 
поліпшенні екологічної ситуації, перегляді ідео-
логії української системи охорони здоров’я.

Основні причини демографічних змін в Укра-
їні: падіння рівня народжуваності, який на сьо-
годні майже на 40% нижчий від зареєстрованого 

Ukraine. 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 im-
provement 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. Socio-
economic restructuring of society in Ukraine caused acute problems. Their solution involves the development 
of science-based 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, fertil-
ity, natural decline.
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на початку 90-х років; інтенсифікація смерт-
ності населення; старіння населення: на сьогод-
ні частка осіб похилого віку складає по Україні 
близько 30%; депопуляція внаслідок перевищен-
ня кількості померлих над кількістю народже-
них населення; нестійкість шлюбів та різке 
зменшення; втрата традицій багатодітності; від-
сутність середнього класу населення.

Незважаючи на наявність декількох держав-
них програм у галузі охорони здоров’я, кошти 
на їх виконання закладаються недостатньо. Нині 
рівень державних витрат на охорону здоров’я 
в Україні в розрахунку на душу населення в 
дев’ять разів менший за середньоєвропейський 
показник, у 14 разів нижчий, ніж у ЄС, у 4-7 ра-
зів нижчий, ніж у країнах Центральної та Схід-
ної Європи, причому використовуються ці кошти 
неефективно і ситуація у цій сфері не поліпшу-
ється. Аналіз сучасної демографічної ситуації, а 
також її динаміки протягом останніх років свід-
чить про наявність в Україні поряд із соціально-
економічними проблемами глибокої демографіч-
ної кризи (див. табл. 1).

Досліджуючи вищезазначені показники за 
останнє десятиліття по Україні, можна сказа-
ти, що однією з проблем соціально-економічно-
го розвитку України є відчутне загострення де-
мографічної ситуації. Підтвердженням цього є 
насамперед те, що за останні 10 років в умовах, 
коли на території України не було епідемій чи 
природних катаклізмів, чисельність її населен-
ня зменшилась на 3,9 млн. осіб [2]. Результатом 
скорочення чисельності населення стає дефор-
мація всіх основних демографічних показників: 
тривалості життя, статево-вікової структури на-
селення, шлюбності, розлучуваності, еміграції 
тощо в бік їх погіршення. Протягом 2005-2014 
рр. чисельність наявного населення в Україні 
скоротилася більш ніж на 3,9 млн осіб. Станом 
на 01.12.2014 р. вона становила 43 млн. осіб. 
Чисельність постійного населення скоротилася 
також на 3,9 млн осіб. Станом на 01.12.2014 р. 
вона становила 42,8 млн. осіб. З початком ново-
го століття інтенсивність природного зменшення 
чисельності стала потроху знижуватися, пере-

важно під впливом динаміки народжуваності. 
Загальні коефіцієнти  (у розрахунку на 1000 
осіб) смертності в 2005 р. становлять – 16,7%, в 
2014 р. – 14,6 %. Зменшення загальних коефі-
цієнтів (у розрахунку на 1000 осіб) смертності 
на 2,1%. Загальні коефіцієнти (у розрахунку на 
1000 осіб) народжуваності в 2005 р. становлять 
– 9,1%, в 2014 р. – 10,9 %. Збільшення загаль-
них коефіцієнтів (у розрахунку на 1000 осіб) на-
роджуваності на 1,8%. Загальні коефіцієнти (у 
розрахунку на 1000 осіб) природного зменшення 
в 2005 р. становлять -7,6%, в 2014 р. – - 3,7 %. 
Збільшення загальних коефіцієнтів (у розрахун-
ку на 1000 осіб) природного зменшення на 3,9%. 
Певне скорочення смертності та збільшення на-
роджуваності привело до деякого підвищення 
коефіцієнта природного зменшення чисельності 
населення в Україні. 

Стан сучасної демографічної ситуації в Укра-
їні можна кваліфікувати як кризовий не лише 
тому, що депопуляція поєднується зі значним 
погіршенням здоров’я населення та інших його 
якісних характеристик, а й тому, що за певних 
умов криза може перетворитися на демографічну 
катастрофу [4].

Для сучасної демографічної ситуації в Укра-
їні характерні: зменшення народжуваності, 
збільшення смертності і відсутність природно-
го приросту; постаріння населення, збільшення 
«навантаження» на працездатну його частину; 
скорочення тривалості життя як чоловіків, так і 
жінок; погіршення здоров’я нації;  інтенсифіка-
ція міграційних процесів, вплив яких на демо-
графічні та соціально-економічні показники су-
перечливий і нерідко негативний.

У сфері охорони здоров’я і зниження смерт-
ності населення основними напрямками дер-
жавної демографічної політики мають бути: під-
вищення якості життя; удосконалення системи 
охорони здоров’я; підвищення якості медичного 
обслуговування; створення безпечних умов пра-
ці;  профілактика та зниження професійної за-
хворюваності; охорона й збереження здоров’я 
дітей;  створення альтернативної страхової меди-
цини; просвітницька та освітня діяльність, спря-

Таблиця 1
Основні демографічні показники в Україні у 2005-2014 рр. *

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Чисельність наявного населення, 

млн.осіб 

46,9 46,6 46,4 46,1 46,0 45,8 45,6 45,6 45,4 43,0

Чисельність постійного населення, 

млн.осіб 

46,7 46,5 46,2 46,0 45,8 45,6 45,5 45,4 45,2 42,8

Загальні коефіцієнти (у розрахунку 

на 1000 осіб)

смертності 16,7 16,3 16,5 16,4 15,3 15,2 14,5 14,5 14,6 14,6

народжуваності 9,1 9,9 10,2 11,1 10,8 10,8 11,0 11,4 11,1 10,9

Природне зменшення -7,6 -6,4 -6,3 -5,3 -4,2 -4,4 -3,5 -3,1 -3,5 -3,7

* За даними Держкомстату України (станом на 1 грудня 2014 року).
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мовані на профілактику захворювань і піклуван-
ня про здоров’я [3].

У сфері сімейної політики та народжуваності 
основними напрямами державної демографічної 
політики мають бути: створення сприятливих 
умов для економічної самостійності і зростан-
ня добробуту сімей; удосконалення системи со-
ціального обслуговування сімей; пріоритетність 
охорони материнства і дитинства у реалізації 
програм розвитку охорони здоров’я та інших со-
ціальних програм; підвищення якості, розши-
рення форм і видів медичного обслуговування 
жінок репродуктивного віку. 

Висновок. Отже, демографічний чинник є од-
ним із базових для забезпечення стабільного й 
безпечного розвитку держави, а проблеми опти-
мального демографічного розвитку слід розгля-
дати як першочергові інтереси держави, як фак-
тор і водночас як результат її функціонування. 
Від демографічних характеристик працездатного 
населення і показників демографічного розви-
тку залежить розвиток трудового потенціалу і 
як результат – величина сукупного національ-
ного доходу. Дослідження демографічного стану 
України вказує на високий рівень смертності та 
депопуляцію, що є загрозою для перспектив роз-

витку нації. Підтвердженням цього є визначена 
ООН першість України за рівнем смертності та 
останнє місце серед країн Європейської спільно-
ти за індексом тривалості життя. Якщо в подаль-
шому народжуваність не підвищиться, то кіль-
кість літніх людей набагато перевищить питому 
вагу працездатних у структурі населення. Це 
може призвести до зростання кількості бідних 
та зменшення споживчого попиту. Механічна 
рухливість та інтенсивний відплив осіб молодого 
віку зумовлюють деформацію вікової структури 
працездатних. Отже, питання покращення демо-
графічної ситуації в країні та поліпшення умов 
життя населення є одними з основних завдань 
держави.

Для успішного подолання соціально-еконо-
мічної кризи демографічна політика повинна 
спрямовуватися на: зниження рівня смертності 
за допомогою реформування системи охорони 
здоров’я та підвищення матеріального добробуту 
людей; скорочення кількості розлучень; еконо-
мічну підтримку молодих родин, як природного 
середовища життєзабезпечення дітей; підвищен-
ня рівня життя багатодітних сімей; зміцнення 
правового захисту дітей; створення нових робо-
чих місць для молоді.
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