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Майже двадцять років Україна відзначається депопуляційними процесами. 

На межі ХХ і ХХІ століть їх темпи були найвищими у світі. Так, протягом 

2000–2002 років природне скорочення становило 7,6 ‰. Депопуляція в Україні 

зумовлена тривалими міграційними втратами та звуженим природним 

відтворенням. Негативні демографічні тенденції разом з соціально-

економічними проблемами спричиняють погіршення якості життя людей, 

виснажують демографічний потенціал, визначають слабке демографічне 

здоров’я населення країни. 

Категорія “демографічне здоров’я” безпосередньо пов’язана із 

формуванням віково-статевої структури населення. Відомо, що існує біологічна 

константа співвідношення статей при народженні. Частка дівчаток при 

народженні становить 0,488, а хлопчиків – 0,512. Дитяча смертність вища серед 

хлопчиків, отже поступово з віком відбувається вирівнювання статевого 

складу. 

В розвинених країнах світу за останні десятиліття вдалося суттєво 

скоротити дитячу смертність (у тім числі і смертність хлопчиків), Знизити 

смертність працездатних чоловіків. Тому вік, у якому настає рівновага статей, 

поступово зміщується у старші вікові групи. 

Низька смертність у молодому та середньому віці – це ознака соціально-

економічного благополуччя країни. Тому, поряд із головними показниками 

соціального розвитку країн – середньою тривалістю життя та коефіцієнтом 

дитячої смертності, пропонуємо застосовувати коефіцієнт демографічного 

здоров’я. 

Коефіцієнт демографічного здоров’я обчислюють за формулою КВ=ХВ/ХN, 

де ХВ – вік балансування статей в конкретній країні, ХN – нормальний вік 

балансування [1, с. 42]. На сучасному етапі нормальним віком балансування 

вважають такий, що має максимальне значення. Найвищий вік балансування 

зафіксовано в Ісландії – 65 років, майже досягнули цього рівня решта 

північноєвропейські країни. Отже, найвищий коефіцієнт демографічного 

здоров’я – 1. У решти країнах він є нижчим. Відхилення від максимального 

значення демонструє ступінь демографічного неблагополуччя та низьке 

демографічне здоров’я. 

У нашій країні вік балансування статей, як і в інших країнах світу, зростає. 



У 1946 р. за оцінками він становив 14–15 років. За даними перепису 1959 р. – 

майже 20 років, а в 1989 р. – 30 років [1, с. 42-43]. Протягом наступних 22 років 

позитивна динаміка суттєво уповільнилася. Станом на 1 січні 2011 р. баланс  

статей в Україні зафіксовано у віці 32 роки. Таким чином, коефіцієнт 

демографічного здоров’я становить 0,49. У міських поселеннях вирівнювання 

статевої структури відбувається у віці 29 років. В сільській місцевості, де 

формується потужний потік жінок-мігрантів у міста та за кордон, вік 

балансування статей становить 48 років. 

Коефіцієнт демографічного здоров’я в Україні у два рази відрізняється від 

найбільш соціально благополучних суспільств, серед європейських країн це 

одне з найнижчих значень. Так, у Швейцарії цей показник становить 0,89, в 

Польщі та Італії – 0,69, в Іспанії – 0,62. Росія, порівняно з Україною 

відзначається гіршим демографічним здоров’ям. Тут вік балансування статей – 

26 років, а коефіцієнт демографічного здоров’я – всього 0,40. 

Коефіцієнт демографічного здоров’я помітно диференційований серед 

областей України, які об’єднуємо у п’ять груп. 

 

Стан 

демографічного 

здоров’я 

Коефіцієнт 

демографічного 

здоров’я 

 

Області України 

Слабке Менше 0,44 Сумська, Тернопільська, Чернівецька, 

Житомирська, Донецька. 

Недостатнє 0,45 – 0,47 Дніпропетровська, Черкаська, Вінницька, 

Волинська, Хмельницька. 

Середнє 0,48 – 0,50  АРК, Кіровоградська, Полтавська, 

Чернігівська. 

Добре 0,51 – 0,53 Івано-Франківська, Луганська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, Рівненська, 

Херсонська, Запорізька, Харківська. 

Достатньо 

добре 

0,54 і вище Київська, Закарпатська. 

Розраховано за  [2]. 

 

Слабке і недостатнє демографічне здоров’я мають ті регіони, які 

відзначаються високою смертністю чоловічого населення. У більшості з них, за 

винятком Чернівецької та Черкаської, простежується міграційний відплив, що 

посилює віково-статеві диспропорції. 

Області з середнім станом демографічного здоров’я характеризуються 

позитивним міграційним сальдо, за винятком Кіровоградської, де зафіксовано 



досить високу дитячу смертність. 

Добре демографічне здоров’я у тих регіонах, де дитяча смертність 

несуттєво перевищує середньо державний рівень, а міграційний приплив 

компенсує високу смертність чоловіків працездатного віку. 

Достатньо добре демографічне здоров’я у Київській області з одним з 

найнижчих рівнів дитячої  смертності.  

Найвищий вік балансування статей зафіксовано в Закарпатській області, 

яка нині має позитивну динаміку зростання природного приросту, а досить 

висока дитяча смертність не відображається на демографічному здоров’ї 

негативно завдяки виїзду переважно чоловічого населення за кордон. 

Аналіз територіальних відмінностей демографічного здоров’я буде більш 

повним, якщо врахувати силу впливу окремих факторів на формування віково-

статевої структури населення, а саме регіональних особливостей міграцій 

(беручи до уваги віковий та статевий розподіл за окремими міграційними 

потоками) та повікової смертності. 

Проблема низького демографічного здоров’я безпосередньо пов’язана зі 

станом демографічної безпеки окремих регіонів та національної безпеки 

загалом. 
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