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Антропогеографічні 
дослідження
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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: 
ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ

Здійснено порівняльний аналіз демографічного розвитку та демографічної ситуації в Україні, 
Європі, світі. Показано специфічні риси демографічних процесів і структур в Україні.

Iryna Hudzelyak. Demographic situation in Ukraine: Global and regional comparisons. The
study presents comparative analysis o f  demographic situation and developments in Ukraine, Europe and the 
world. It reveals specific demographic processes and structures in Ukraine.

Актуальність теми. Демографічні проблеми 
нині обговорюються в державах усіх типів: одні з них 
засобами активної антинаталістичної політики нама
гаються долати перенаселеність, інші намагаються 
зупинити депопуляцію. Головним чином демогра
фічна політика держав ґрунтується на виважених 
наукових висновках, проте часто досвід інших країн 
залишається невідомим і невикористаним. Першим 
кроком на шляху засвоєння зарубіжного досвіду 
повинно бути наукове вивчення демографічної ситу
ації в Україні у руслі сучасних європейських та 
глобальних тенденцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Демографічні проблеми України активно обгово
рюються у наукових колах з початку 90-их рр. ХХ ст. 
Найповніше вони висвітлені у працях Джамана В.О., 
Доценка А.І., Заставецького Б.І., Заставецької О.В., 
Заставного Ф.Д., Лібанової Е.М., Романюка М.Д., Ста- 
ростенко Г.Г., Стешенко В.С., Топчієва О.Г., Фащев- 
ського М.І., Хомри О.У., Шаблія О.І. та інших вче
них. Проте глобальний і регіональний порівняльний 
аналіз здійснювався доволі рідко.

Метою дослідження є обґрунтування специ
фічних рис демографічного розвитку і демографічної 
ситуації в Україні. Демографічна ситуація -  це стан 
демографічних процесів, складу і розміщення насе
лення на певній території у певний час. На підставі 
такого означення (а воно усталене у демографічній 
науці) визначено конкретні завдання для досягнення 
поставленої мети: здійснити регіональні і глобальні 
порівняння кількості і складу населення України, 
процесів народжуваності і смертності, провести 
порівняльний аналіз міграційної рухливості та 
характеру розміщення населення.

Результати дослідження. Кількість населення 
України на 1 січня 2008 р. становила 46 млн. 372,7

тис. осіб. Це -  0,7 % населення світу та майже 8 % 
населення Європи (без Росії). За кількістю населення 
Україна посідає 27 місце у світі. Протягом останніх 
років рейтинг України знижується, у 2003 р. наша 
держава посідала 25 місце. Серед європейських країн 
вища кількість населення у ФРН, Франції, Великій 
Британії та Італії, а Іспанія, де кількість населення 
зростає і становить понад 45,3 млн. осіб, „наздоганяє” 
Україну і має великі шанси протягом наступних років 
її випередити.

За прогнозами ООН людність України у 2025 р. 
знизиться до 41,7 млн. осіб, а в 2050 р. -  до 33,4 млн. 
осіб. У 2025 р. Україна посідатиме 37 місце в світі за 
кількістю населення. До тих держав, які відсунуть 
Україну на нижчу позицію, окрім Іспанії, належать 
Алжир, Судан, Кенія, Танзанія, Уганда, Аргентина, 
Колумбія, Ірак, Афганістан.

Впродовж останніх п’яти років населення 
України зменшувалося в середньому на 0,4 % щороку. 
Така ж швидкість депопуляції була властива тільки 
Грузії, а в решті країнах світу депопуляція відбу
валася повільнішими темпами. У Росії, Латвії і 
Болгарії швидкість депопуляції майже удвічі менша, а 
в інших східноєвропейських країнах -  ще нижча. 
Проте можна відзначити і деякі позитивні тенденції: в 
Україні темпи скорочення населення зменшуються. 
Так, у 1999 р. населення скоротилося на 488 тис. осіб, 
а за 2006 р. -  на 283 тис. осіб.

Народжуваність в Україні є однією з най
нижчих у світі. У 2007 р. сумарний коефіцієнт народ
жуваності становив 1,3 особи. У світі цей показник 
удвічі вищий -  2,7 особи, а максимальні значення 
властиві країнам Тропічної Африки -  6,3 особи. 
Світовим рекордсменом за рівнем народжуваності є 
Ніґер, де одна жінка за репродуктивний період 
народжує в середньому 7,1 дитини. У Європі
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сумарний коефіцієнт народжуваності -  1,5 особи, а 
мінімальні значення властиві східноєвропейським 
країнам. Нижчою, ніж в Україні народжуваністю 
характеризуються лише Білорусь, Боснія та Герце- 
ґовина. Найвищий у Європі рівень народжуваності у 
Франції -  2,0 особи (тут висока частка вихідців з 
ісламських країн) та Ісландії -  2,1 особа (в країні 
надзвичайно ефективна демографічна політика прона- 
талістичного характеру).

Рівень народжуваності в Україні, як і на 
глобальному рівні, знижується. У 2001 р. було досяг
нуто рекордно мінімального значення сумарного 
коефіцієнту народжуваності -  1,1 особа. Жодна з дер
жав світу досі не відзначалася таким низьким рівнем 
народжуваності. З 2002 р. народжуваність дещо 
зростає, що головним чином є наслідком дії струк
турного чинника (народжуються онуки більш чисель
ного повоєнного покоління), покращення соціально- 
економічних умов (народжуються „відкладені” діти) 
та зростання рівня матеріальної допомоги при 
народженні дитини.

В Україні простежується негативна тенденція -  
зростає позашлюбна народжуваність. За останні 15 
років цей показник збільшився у 15 разів. Нині поза 
громадянським шлюбом народжується 21-22 % дітей. 
За рівнем позашлюбної народжуваності Україна 
наблизилася до західноєвропейських країн, де кожна 
четверта дитина народжується поза офіційним 
шлюбом.

Смертність населення в Україні залишається 
високою. Якщо у Північній, Західній і Південній 
Європі загальний коефіцієнт смертності у межах 9
10 %, то в Україні у 2007 р. він становив понад 16 % 
(це є рівень найбільш відсталих держав світу). Але 
якщо в країнах Тропічної Африки високий загальний 
коефіцієнт смертності зумовлений дуже високою 
дитячою смертністю, то в Україні навпаки -  високою 
смертністю серед працездатного населення, особливо 
чоловіків. Водночас і дитяча смертність за останні 5 
років дещо зросла. За показником смертності насе
лення Україна ділить перше місце з Монако. Проте в 
Монако дуже високий рівень демографічної старості -  
22 % осіб старші 65 років у загальній кількості 
населення, отже і висока смертність серед цієї кате
горії населення, а в Україні дуже висока смертність 
серед людей середнього віку.

Загальний коефіцієнт дитячої смертності в 
Україні у 2007 р. становив 11 %. Якщо порівнювати з 
іншими європейськими країнами, то це рівень Росії, 
Болгарії та Чорногорії, вища дитяча смертність 
простежується лише в Румунії, Молдові, Македонії і 
Сербії. У більшості північноєвропейських країн, у 
деяких країнах Західної Європи смертність дітей у 
віці до одного року менша, ніж в Україні у 3 рази.

Структура смертності в Україні за причинами 
подібна до розвинених країн світу, але відрізняється 
від середньосвітових показників, оскільки останні 
великою мірою визначаються тенденціями смертності 
населення країн, які розвиваються. У 2007 р. 63 % 
усіх летальних випадків були зумовлені хворобами 
органів кровообігу (у світі -  29,3 %), 11,8 % -  появою 
новоутворень (у світі -  12,5 %), зовнішніми чин
никами -  8,6 % (у світі -  9,15), захворюваннями

органів травлення -  4,4 % (у світі -  3,5%), хворобами 
органів дихання -  3,3 % (у світі -  6,5%), інфекційними 
захворюваннями -  2,2 % (у світі -  19,1%).

Середня тривалість життя населення світу 
стабільно зростає. Нині вона становить 68 років (66 
років у чоловіків, 70 років у жінок). У розвинених 
країнах середня тривалість життя чоловіків 73 роки, 
жінок -  80 років. В Україні навпаки середня три
валість життя населення зменшується і дорівнює 
середньосвітовому значенню -  68 років. Але чоловіки 
живуть менше -  всього 62 роки, а жінки довше -  74 
роки. Тобто існує дуже велика різниця середньої 
тривалості життя жінок та чоловіків -  12 років.

Нині за тривалістю життя Україна навіть не 
входить у першу сотню держав. Окрім європейських 
та північноамериканських країн, Україну виперед
жають усі латиноамериканські країни (за винятком 
Гаїті і Гренади), 33 азійські держави, 10 африканських 
країн та 8 країн Океанії. Серед європейських держав 
Україна за тривалістю життя знаходиться на 
передостанньому місці. Ще нижчою є тривалість 
життя населення Росії, де й різниця тривалості життя 
жінок і чоловіків також найбільша у світі -  13 років.

Віковий склад населення України відзна
чається дуже високим рівнем старіння -  понад 16 % 
людей, старші 65 років: це середньоєвропейський 
рівень, проте вищий, ніж в середньому у Східній 
Європі. У світі рівень демографічної старості досяг
7 %. Високий рівень старіння може бути спричинений 
двома чинниками -  низькою народжуваністю та 
високою тривалістю життя. В Україні, як уже заз
началося, тривалість життя не зростає, отож єдиний 
фактор, який зумовлює збільшення частки людей 
похилого віку, -  це дуже низька народжуваність. За 
цими тенденціями Україна виділяється на євро
пейському континенті, адже в розвинених країнах 
зниження народжуваності майже призупинилося, а 
тривалість життя внаслідок підвищення якості життя 
зростає.

Частка дитячого населення (у віці до 15 років) 
в Україні у 2007 р. складала 14 %. Таке ж значення є у 
Латвії і ФРН, а нижчу частку дітей (по 13 %) мають 
тільки Монако і Болгарія. Тобто за цим показником 
Україна посідає передостаннє місце. Найвища у світі 
частка дітей у структурі населення в країнах Тро
пічної Африки, а максимальне значення (50 %) -  в Уґанді.

Україна відзначається несприятливим спів
відношенням працездатного і післяпрацездатного 
населення. Частка людей у післяпрацездатному віці 
становить понад 24 %, а економічне навантаження 
працездатного населення людьми післяпрацездатного 
віку досягло 411 осіб/1000 осіб, тоді як загальний 
коефіцієнт економічного навантаження -  723 утри- 
манці/1000 осіб працездатного віку.

У статевій структурі населення України 
простежується значний дисбаланс: 45,95 % чоловіків 
та 54,05 % жінок. У світі навпаки статева структура 
відзначається перевагою чоловічого населення (101 
чоловіків/100 жінок) за рахунок ісламських країн, 
Індії та Китаю. В Європі, як відомо, в усіх країнах, 
(крім Албанії) переважають жінки. Однак саме 
Україна характеризується найнижчим у світі та 
регіоні коефіцієнтом маскулінізації -  86 чоловіків/100
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жінок при європейському рівні 92,6 чоловіків/100 
жінок. Помітно вищі коефіцієнти маскулінізації, ніж в 
Україні, мають Росія, Білорусь, Литва, Латвія і 
Естонія, тобто ті країни Східної Європи, які також 
зазнали істотних демографічних втрат у другій 
світовій війні. Якщо взяти до уваги те, що 
вирівнювання статевого складу населення України 
відбувається у віці 35 років, то можна припустити, що 
статевий дисбаланс істотно не впливає на процеси 
шлюбності і природного відтворення населення, адже 
при сумарному коефіцієнті народжуваності 1,3 особи 
ці діти народжуються до 35-річного віку, коли 
процеси овдовіння жіночого населення стають поміт
нішими. У Європі статева структура вирівнюється у 
старшому віці, а Україна подібна за цією ознакою до 
країн Латинської Америки.

Імміграційний статус Україна отримала зав
дяки прибулим із азійських країн. Тому позитивна 
оцінка додатнього сальдо міграції залишається дис
кусійною. Сьогодні часто звучать заклики розробити і 
запровадити імміграційну політику для заохочення 
в’їзду трудових мігрантів зі Сходу, оскільки багато 
галузей економіки уже відчувають дефіцит робочої 
сили. Однак потрібно врахувати той факт, що для 
того, щоб покрити природне зменшення, потрібно, 
щоб щороку в Україну в’їжджало 270-280 тис. осіб. 
Такий великий міграційний приріст обов’язково 
призведе до загострення міжетнічних конфліктів. Про 
це свідчить досвід багатьох європейських країн, які 
нині часто відчувають труднощі у процесах взаємо- 
адаптації мігрантів і корінного населення.

Отже, зростання міграційного припливу ство
рює загрозу етнокультурної безпеки у державі. Для 
визначення ареалів ймовірних конфліктів варто де
тальніше вивчити географію розселення імміг-рантів. 
У 2007 р. найбільший притік іноземців був спря
мований в Одеську область (позитивне сальдо 
становило майже 11 тис. осіб), Автономну Республіку 
Крим (понад 3 тис. осіб), м. Київ (майже 2,2 тис. осіб), 
менші значення позитивного сальдо в Донецькій, 
Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Дніпро
петровській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, 
Полтавській, Київській і Чернівецькій областях. Інші 
регіони України мають від’ємне сальдо міграції.

Усі охарактеризовані демографічні тенденції 
загалом мають негативне значення і свідчать про 
демографічну кризу, але сучасна демографічна 
ситуація в Україні відзначається також позитивною 
рисою: зміна від’ємного сальдо зовнішньої міграції 
позитивним. До 1993 р. Україна відзначалася мігра
ційним приростом населення, що було зумовлено 
активізацією міграційних процесів на постра
дянському просторі після розпаду СРСР. У 1994 р. 
почався міграційний відтік переважно у Європу та 
Північну Америку. Ці тенденції тривали 10 років. І 
лише у 2005 р. було помічено незначне позитивне 
сальдо міграції, яке у 2006-2007 рр. зростало: у 
2006 р. приріст склав 14 тис. осіб, у 2007 р. -  майже 
17 тис. За останній рік позитивне відносне сальдо 
міграції зросло до 0,3 осіб/1000 осіб усього населення.

Звичайно, поселяються іммігранти (а це вихідці з 
багатьох країн Азії та Африки) переважно у містах. 
Тому процеси етнічного змішування в Україні 
продовжуються за участю більшої кількості етносів. 
Хоча тої інтенсивності міжетнічної міксації, яка є на 
американському континенті чи у деяких європейських 
країнах, Україна у найближчі десятиліття, можливо, 
не досягне.

У зв’язку з депопуляційними процесами щіль
ність населення України зменшується. Сьогодні вона 
становить 77 осіб/км2. Це майже 1,5 рази вище 
значення, ніж у світі (49 осіб/км2) та майже у 3 рази 
більше, ніж у розвинених країнах (27 осіб/км2). 
Нижча, ніж в Україні, щільність населення у 
північноєвропейських країнах (за винятком Данії і 
Великої Британії), в Білорусі, Болгарії та Чорногорії. 
За показником щільності населення Україна близька 
до Хорватії, Словаччини, Боснії та Герцеговини. На 
глобальному тлі Україна характеризується середнім 
рівнем щільності населення, оскільки існують дуже 
щільно заселені країни, такі як Бангладеш (1035 
осіб/км2), Тайвань (636 осіб/км2), Нідерланди (394 
особи/км2) та інші, а також найменш щільно заселені
-  Канада (3 особи/км2), Росія (8 осіб/км2) та інші.

Великий вплив на демографічні тенденції 
мають соціально-економічні чинники, зокрема еко
номічна активність, зайнятість, що визначає рівень 
життя населення. В Україні рівень економічної

Таблиця 1
Головні демографічні показники України, Європи, світу, 2007 р.*

Показники Україна Європа Світ
Кількість населення, млн осіб 46,4 733 6625
Сумарний коефіцієнт народжуваності, %% 1,3 1,5 2,7
Загальний коефіцієнт народжуваності, % 10 10 21
Загальний коефіцієнт смертності, % 16 11 9
Загальний коефіцієнт природного приросту, % -  6 -  1 12
Загальний коефіцієнт дитячої смертності, % 10 6 52
Частка дітей у віці до 15 років, % 14 16 28
Частка осіб, старше 65 років, % 16 16 7
Середня тривалість життя населення, років 68 75 68
Середня тривалість життя чоловіків, років 62 71 66
Середня тривалість життя жінок, років 74 79 70
* За даними: World Population Data Sheet, 2007
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активності за 2000-2007 рр. знизився на 1 % і 
становить 62,6 % від усього населення у віці 15
70 рр., або 71,6 % від населення працездатного віку. 
Кількість економічно активного населення зменши
лась за вказаний період з 22,8 млн. осіб до 22,3 млн. 
осіб. У 2007 р. до зайнятого населення належало 20,8 
млн. осіб у віці 15-70 рр. (або 58,5 %), тоді як у 
2000 р. рівень зайнятості становив лише 55,8 %. Як і в 
інших країнах світу, зайнятість чоловічого населення 
України вища (63,5 %) порівняно з жіночим (53,0 %).

В Україні змінюється структура зайнятості. У 
1960 р. у сільському, лісовому господарстві та 
мисливстві було зайнято 32,7 % населення, у про
мисловості -  22,0 %. У 2006 р. за даними Державного 
комітету статистики України у сільському, лісовому 
господарстві та мисливстві було зайнято 17,5 % 
населення, у промисловості -  19,4 %. Істотно зростає 
зайнятість у сфері послуг, особливо у торгівлі, 
зв’язку, готельному та ресторанному бізнесі, фінан

совій діяльності та наданні різноманітних посе
редницьких, рекламних, інжинірингових і консал
тингових послуг, виникають нові види економічної 
діяльності, які свідчать про модернізацію української 
економіки.

Висновки. На сучасному етапі в Україні май
же за усіма показниками, якими характеризують 
демографічну ситуацію, простежуються ознаки гли
бокої кризи. Багато демографічних процесів стали 
практично незворотними. Швидко подолати демо
графічну кризу неможливо, але здійснювати кон
кретні кроки для досягнення демографічної безпеки 
необхідно терміново. Тому питання розробки кон
кретних заходів демографічної політики потрібно у 
подальшому вивчати, враховуючи досвід деяких 
східноєвропейських країн, зокрема Білорусі, Естонії, 
Латвії, Литви, які характеризуються подібними ри
сами демографічної ситуації.

Джерела
1. http://www.prb.org
2. http://www.ukrstat.gov.ua
3. http://unstats.un.org/unsd/demographik/products/
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ 
ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Розкрито головні поняття демографічної безпеки та наведено ознаки та показники, які її 
характеризують. Проаналізовано динаміку демографічних показників у  Львівській області та 
Україні, у  тім числі серед міського та сільського населення. Запропоновано заходи підвищення 
демографічної безпеки регіону.

Nataliya Hodis’. Human-geographical aspects of analysis for demographic safety of a region. The 
main concepts o f  demographic safety are presented and their characteristic attributes and indexes are 
demonstrated. The dynamics o f  demographic indexes are analyzed in Lviv oblast and in Ukraine, including 
both their urban and rural populations. Measures fo r  increasing demographic safety o f  a region are 
proposed.

Серед імперативів ХХІ століття пріоритетна 
роль належить безпеці, захисту життя та інтересів 
кожної людини, суспільства, держави. Зазначені 
проблеми висвітлені у працях, таких провідних віт
чизняних та зарубіжних вчених, як В. Білоус,
І. Бінько, В. Гейць, Я. Жаліло, Б. Кваснюк, В. Мунті- 
ян, Л. Семів, С. Пірожков, С. Шульц, О. Хомин,
Н. Вавдіюк, І. Гнибіденко, А. Сухоруков, А. Федо- 
рищев, О. Ральчук, А. Степаненко, О. Хомра, З. Гера- 
симчук, Г. Пастернак-Таранущенко, М. Долішній, 
Г. Ситник та інших.

В загальному розумінні безпека -  це низький 
рівень загроз, які можуть перешкоджати стійкому

функціонуванню певного суб’єкта. Безпека як система 
корінних, типових властивостей будь-якої країни чи її 
територіальних утворень втілює в собі усі сфери і 
галузі життєдіяльності людини [11, с. 141]. Проблема 
безпеки була завжди актуальною, змінювались лише 
аспекти, на які зверталось більше уваги відповідно до 
умов розвитку країни.

У сфері безпеки особливого значення, остан
нім часом, набуває демографічна безпека, що 
пов’язано зі скороченням кількості населення у всіх 
реґіонах України. У зв’язку з цим, питання демо
графічної безпеки набули ще більшої значимості і їх 
вирішення є визначальною умовою поліпшення
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