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УДК 314.3 
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

Тичина О.Л., к.е.н. 
Дніпропетровська державна фінансова академія 

 
У статті розглянуто передумови формування демографічної ситуації регіону. Ви-

значено співвідношення демографічної ситуації та демографічного розвитку, виявлено 
значення процесу відтворення населення в демографічному розвитку. Виявлено зовнішні 
та внутрішні чинники по відношенню до системи відтворення населення.  

Pre-conditions of forming of demographic situation of region are considered in the 
article. Certainly correlation of demographic situation and demographic development, found out 
the value of process of recreation of population in demographic development. Found out 
external and internal factors in relation to the system of recreation of population. 

 
Постановка проблеми. Сучасна політика України в контексті демо-

графічних проблем повинна бути спрямована на досягнення довгострокової 
перспективи відтворення населення з урахуванням регіональних особливос-
тей. Вирішення демографічних проблем потребує охоплення всіх регіонів 
держави заходами профілактики деструктивних демографічних чинників, се-
ред яких: низький рівень народжуваності, зниження тривалості життя, під-
вищення вірогідності смертності чоловіків у працездатному віці, висока, по-
рівняно  з розвинутими державами, смертність немовлят і дітей віком до 5 
років (за даними Міністерства статистики України у 2012 році цей показник 
смертності дітей до року склав 10 дітей на тисячу живонароджених), а також 
постійний масштабний міграційний відплив молоді та руйнування сімейних 
цінностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання насе-
лення та демографічної проблеми займалися такі вчені, як: Васильченко В. С., 
Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. [1], І.Ф. Курас, С.І.Пирожков [3] та 
інші. Для вивчення демографічної ситуації нами використовувалися інтернет-
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ресурси, статистичні видання, за допомогою яких було проаналізовано сучас-
ний стан демографічної ситуації України та напрями демографічної політики 
(http://www.state-gov.sumy.ua [2], http://www.president.gov.ua/news [4], 
www.ukrstat.gov.ua [5], http://zakon2.rada.gov.ua [6] та інші). 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є характеристика 
сучасної демографічної ситуації в Україні та перспективи її розвитку; роз-
криття сутності та основних напрямів  управління демографічними процеса-
ми українському аспекті. Для досягнення поставленої мети було поставлено 
такі завдання:  визначити основні характерні риси сучасної демографічної 
ситуації в Україні; проаналізувати динаміку показників сучасної демографіч-
ної ситуації в країні, визначити вплив шлюбно-сімейних відносин на демо-
графічні процеси та основні напрями демографічної політики України на су-
часному етапі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією зі складових сус-
пільно-політичного життя в Україні, як і будь-якої держави, є її демографіч-
ний стан. Саме він визначає кількісні та якісні параметри населення, здат-
ність до забезпечення функціонування суспільства, підтримання на належно-
му рівні його соціально-економічного становища, закладання основ подаль-
шого розвитку. Між тим, на сучасному етапі, поряд із соціально-
економічними та політичними проблемами в Україні спостерігається загост-
рення демографічної кризи. 

Світова практика переконує, що демографічні процеси за будь-яких 
умов потребують регулювання з боку держави. Управління демографічним 
розвитком здійснюється за допомогою демографічної політики. 

У вузькому розумінні демографічна політика - це комплекс заходів що-
до відтворення населення, які безпосередньо впливають на демографічні 
процеси. Проте демографічна політика охоплює широке коло проблем від-
творення населення, формування складу та структури трудового потенціалу, 
його ефективного використання. У широкому розумінні до демографічної 
політики можна віднести всі види соціально-економічних заходів, спрямова-
них на досягнення специфічних цілей, - вирішення житлової проблеми, по-
ліпшення умов праці, зниження захворюваності, які сприяють послабленню 
демографічних проблем. 

У постанові КМУ від 24 червня 2006 р. N 879 «Про затвердження Стра-
тегії демографічного розвитку в період до 2015 року» демографічна ситуація 
в країні характеризується як кризова, ознаками чого є низький  рівень наро-
джуваності, зниження тривалості життя, підвищення вірогідності смертності 
чоловіків у працездатному віці (близько 38 відсотків), висока порівняно з 
розвинутими державами смертність немовлят і дітей віком до 5 років, а та-
кож постійний масштабний міграційний відплив молоді, що негативно по-
значається як на чисельності та статево-віковому складі населення, так і на 
народжуваності [6]. 

В табл. 1 та на рис. 1. надано інформацію про динаміку наявного та по-
стійного населення України. 
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Таблиця 1 
Динаміка населення України 

Кількість наявного населення Кількість постійного населення 
у тому числі у тому числі Роки всього міське сільське всього чоловіки жінки 

1990 51838,5 34869,2 16969,3 51556,5 23826,2 27730,3 
1991 51944,4 35085,2 16859,2 51623,5 23886,5 27737,0 
1992 52056,6 35296,9 16759,7 51708,2 23949,4 27758,8 
1993 52244,1 35471,0 16773,1 51870,4 24046,3 27824,1 
1994 52114,4 35400,7 16713,7 51715,4 23981,1 27734,3 
1995 51728,4 35118,8 16609,6 51300,4 23792,3 27508,1 
1996 51297,1 34767,9 16529,2 50874,1 23591,6 27282,5 
1997 50818,4 34387,5 16430,9 50400,0 23366,2 27033,8 
1998 50370,8 34048,2 16322,6 49973,5 23163,5 26810,0 
1999 49918,1 33702,1 16216,0 49544,8 22963,4 26581,4 
2000 49429,8 33338,6 16091,2 49115,0 22754,7 26360,3 
2001 48923,2 32951,7 15971,5 48663,6 22530,4 26133,2 
20021 48457,1 32574,4 15882,7 48240,9 22316,3 25924,6 
2003 48003,5 32328,4 15675,1 47823,1 22112,5 25710,6 
2004 47622,4 32146,4 15476,0 47442,1 21926,8 25515,3 
2005 47280,8 32009,3 15271,5 47100,5 21754,0 25346,5 
2006 46929,5 31877,7 15051,8 46749,2 21574,7 25174,5 
2007 46646,0 31777,4 14868,6 46465,7 21434,7 25031,0 
2008 46372,7 31668,8 14703,9 46192,3 21297,7 24894,6 
2009 46143,7 31587,2 14556,5 45963,4 21185,0 24778,4 
2010 45962,9 31524,8 14438,1 45782,6 21107,1 24675,5 
2011 45778,5 31441,6 14336,9 45598,2 21032,6 24565,6 
2012 45633,6 31380,9 14252,7 45453,3 20976,7 24476,6 
2013 45553,0 31378,6 14174,4 45372,7   

Розроблено автором за даними державної служби статистики України [5] 
 

 
Рис. 1. Динаміка постійного та наявного населення України за 1990-2013 рр. 

Розроблено автором за даними державної служби статистики України [5] 
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Отже бачимо, що в період з 1989 року по 1993 рік чисельність населен-
ня України зросла всього на 1,5%. В тому ж 1993 році, було зафіксовано най-
більшу чисельність населення України — 52,2 млн. осіб. Проте в кінці 90-х 
років Україна почала втрачати населення. Кількість населення в Україні 
в 2001 році в порівнянні з 1993 роком скоротилась на 7,2%. Зараз, на початок 
XXI століття, кількість населення України продовжує скорочуватись, з 2001 
року по 2013 рік чисельність населення України зменшилась на 6%. 

В останні роки спеціалісти наголошують на стрімкому старінні україн-
ців. Станом на 2012 рік частка населення в країні віком 60 років і старше ста-
новить 20%, а найвищій рівень старіння зафіксований у сільських жінок – 
понад 30%. До того ж вказується, що старіння українців відбувається так би 
мовити знизу, внаслідок зниження народжуваності у поєднанні з різким погі-
ршенням здоров’я населення, на відміну від країн Заходу, де відбувається 
старіння «зверху» внаслідок зниження смертності. 

Дані табл. 2 надають уяву про стан народжуваності, смертності та стан 
шлюбно-сімейних відносин в контексті реєстрації шлюбів та розлучень в 
Україні. 

Таблиця 2 
Динаміка народжуваності шлюбно-сімейних відносин в Україні 

Рік 
Кількість 

народжених, 
тис. осіб 

Частка дітей 
народжених 
жінками, які 
не перебува-
ли у зареєст-
рованому 
шлюбі, % 

Кількість 
померлих, 
тис. осіб 

Природний 
приріст на-
селення, 
тис. осіб 

Кількість 
зареєстрова-
них шлюбів, 

тис. 

Кількість 
зареєстрова-
них розлу-

чень, 
тис. 

1990 657,2 11,2 629,6 27,6 482,8 192,8 
1991 630,8 11,9 669,9 -39,1 493,1 200,8 
1992 596,8 12,1 697,1 -100,3 394,1 222,6 
1993 557,5 13,0 741,7 -184,2 427,9 219,0 
1994 521,5 12,8 764,6 -243,1 399,2 207,6 
1995 492,9 13,2 792,6 -299,7 431,7 198,3 
1996 467,2 13,6 776,7 -309,5 307,5 193,0 
1997 442,6 15,2 754,2 -311,6 345,0 188,2 
1998 419,2 16,2 719,9 -300,7 310,5 179,7 
1999 389,2 17,4 739,2 -350,0 344,9 175,8 
2000 385,1 17,3 758,1 -373,0 274,5 197,3 
2001 376,4 18,0 745,9 -369,5 309,6 181,3 
2002 390,7 19,0 754,9 -364,2 317,2 183,5 
2003 408,6 19,9 765,4 -356,8 371,0 177,2 
2004 427,3 20,4 761,3 -334,0 278,2 173,2 
2005 426,1 21,4 782,0 -355,9 332,1 183,5 
2006 460,4 21,1 758,1 -297,7 355,0 179,1 
2007 472,7 21,4 762,9 -290,2 416,4 178,4 
2008 510,6 20,9 754,5 -243,9 322,0 166,8 
2009 512,5 21,2 706,7 -194,2 318,2 145,4 
2010 497,7 21,9 698,2 -200,5 305,9 126,12 
2011 502,6 21,9 664,6 -162,0 355,9 61,92 
2012 520,7  663,1 -142,4   
Розроблено автором за даними державної служби статистики України [5] 
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На рис. 2 наочно представлено динаміку кількості народжених в Украї-
ні за період 1990-2012 рр. 

 
Рис. 2. Динаміка кількості народжених в Україні за 1990-2012 рр. 
Розроблено автором за даними державної служби статистики України [5] 
 

Депопуляційні процеси потребують від держави посилення уваги до 
таких факторів: 

- підвищення  середньої тривалості життя;  
- поліпшення стану здоров’я; 
- підвищення рівня життя; 
- сприяння відновленню в українському суспільстві сімейних ціннос-

тей, зокрема бажання мати та виховувати дітей. 
1. У сфері охорони здоров’я і зниження смертності населення основни-

ми напрямками державної демографічної політики мають бути: 
- підвищення якості життя; 
- удосконалення системи охорони здоров’я; 
- підвищення якості медичного обслуговування; 
- посилення контролю за якістю продовольчих товарів; 
- створення безпечних умов праці; 
- профілактика та зниження професійної захворюваності; 
- охорона й збереження здоров’я дітей; 
- максимальна нейтралізація факторів, що зумовлюють підвищення 

смертності; 
- створення альтернативної страхової медицини; 
- просвітницька та освітня діяльність, спрямовані на профілактику за-

хворювань і піклування про здоров’я. 
2. У роботі з підвищення рівня народжуваності та розвитку сім’ї пріо-

ритетними напрямами є: 



 340

- формування позитивної  налаштованості громадян на сімейні цінності; 
- зміцнення шлюбу, запобігання його розірванню, зниження рівня роз-

лучень;  
- збереження традицій багатодітності там, де вони ще існують, та фор-

мування у батьків настанов на дводітну родину;  
- створення передумов для підвищення рівня народжуваності шляхом 

поступового переходу від переважно малодітного до середньодітного типу 
репродуктивної поведінки родин; 

- усебічне зміцнення інституту родини як форми найбільш раціональної 
життєдіяльності особистості та її нормальної соціалізації; 

- створення умов для самореалізації молоді; 
- соціальний захист і матеріальне заохочення відповідального батьківства; 
- активна пропаганда через засоби масової інформації сімейних ціннос-

тей, свідомого ставлення до сімейних обов'язків;  
- створення економічних передумов для задоволення потреби сім'ї в ді-

тях, поліпшення якості життя сімей;  
- сприяння та підтримка виховної функції сім'ї;  
3. У сфері зміцнення здоров’я та збільшення очікуваної тривалості життя: 
- збільшення очікуваної тривалості життя населення за рахунок поліп-

шення якості життя, зниження передчасної, смертності, зокрема такої, якої 
можна запобігти, у першу чергу, в дитячому віці, серед підлітків і осіб праце-
здатного віку; 

- поліпшення репродуктивного здоров’я населення; 
- збільшення тривалості здорового (активного) життя, шляхом скоро-

чення захворюваності, травматизму й інвалідності; 
- поліпшення якості життя хронічно хворих та інвалідів, через надання 

їм умов для реалізації наявного потенціалу здоров’я; 
Одним з основних завдань Уряду на сучасному етапі є створення внут-

рішніх державних інституціональних механізмів і сприятливого середовища 
у суспільстві для забезпечення дії факторів, які впливають на подолання про-
блем демографічного розвитку країни, що здійснюватиметься шляхом [2]: 

Згідно Державної програми економічного і соціального розвитку Укра-
їни на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки (проект) у 
2013 році заплановано [2]: 

1) створення умов для забезпечення доступу широких верств населення 
до засобів збереження та поліпшення здоров’я, якісного медичного та сана-
торно-курортного обслуговування; 

2) удосконалення законодавства щодо внутрішньої і зовнішньої трудо-
вої міграції; 

3) укладення міжнародних договорів з питань, пов’язаних із регулю-
ванням процесу добровільної міграції і захистом прав мігрантів; 

4) посилення боротьби з нелегальною міграцією;  
у 2014 році: 
1) упровадження заходів для відновлення здоров’я працівників, перед-

усім тих, що зайняті на важких роботах і роботах із шкідливими і небезпеч-
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ними умовами праці; 
2) реалізація законодавчих ініціатив, спрямованих на спрощення умов і 

порядку повернення до України закордонних українців, осіб, депортованих за 
національною ознакою; 

3) використання на належному рівні потенціалу міграційних процесів; 
4) запобігання виникненню нових і мінімізації наявних негативних нас-

лідків неконтрольованих міграційних потоків. 
Висновки. Сучасна демографічна ситуація в країні характеризується як 

кризова, ознаками чого є низький  рівень народжуваності, зниження тривало-
сті життя, підвищення вірогідності смертності чоловіків у працездатному віці 
(близько 38 відсотків), висока, порівняно з розвинутими державами, смерт-
ність немовлят і дітей віком до 5 років, а також постійний масштабний мігра-
ційний відплив молоді, що негативно позначається як на чисельності та ста-
тево-віковому складі населення, так і на народжуваності. 

Демографічна політика України в сучасних умовах повинна бути спря-
мована не тільки на стимулювання народжуваності, але і на зміцнення сім’ї, 
підвищення матеріального добробуту людей, зниження захворюваності і 
смертності. Проте заходи щодо управління процесу відтворення населення не 
дають швидких результатів, тому що  демографічна поведінка людей дуже 
консервативна. Як правило, результати демографічної політики виявляються 
через багато років і навіть десятиліття. 
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