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ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ 

СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН 

 

У статті проаналізовано головні параметри демографічної ситуації у Скандинавських 

країнах. Здійснено регіональні і глобальні порівняння. Показано місце цих країн на 

демографічній карті світу. 

В статье проанализировано главные параметры демографической ситуации в 

Скандинавских странах. Произведено региональные и глобальные сравнения. Показано 

место этих стран на демографической карте мира. 

The main parameters of the demographic situation in the Nordic countries are analyzed in 

the article. Was made regional and global comparisons. Described a place of these countries on the 

demographic map of the world. 

 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Скандинавські 

країни характеризуються більш сприятливими показниками демографічної 

ситуації, порівняно з іншими розвиненими країнами світу. Доведено, що саме у 

Північний Європі вперше у світі відбулася трансформація моделі сім'ї, перехід 

до однодітної сім'ї. Однак, завдяки своєчасній і достатньо ефективній 

демографічній і соціальній політиці, Скандинавським країнам вдалося подолати 

негативні демографічні тенденції, уникнути кризи, яку нині переживають 

східноєвропейські країни. Зараз показники відтворення населення у цих країнах 

майже відповідають рівню простого заміщення поколінь. Отже, досвід 

демографічного розвитку Скандинавських країн необхідно вивчати та 

використовувати для регулювання демографічних тенденцій в Україні. 

Аналіз досліджень і публікацій. Демографічне країнознавство 

радянського періоду, як і демографічна наука загалом,  не мало суттєвих 

наукових здобутків. Ідеологічні рамки та відсутність повної і достовірної 

інформації унеможливлювали розвиток демографічного країнознавства. 

Протягом останніх двадцяти років головна увага українських демогеографів 

стосувалася проблем національного характеру. Тому серед українських вчених 

майже немає досліджень, які би всебічно висвітлювали демографічний 

розвиток  Скандинавського регіону.  Ці питання частково висвітлюються у 



публікаціях В.В.Безуглого, Е.М. Лібанової, О.О. Коломієць, а також у 

монографії Л.Т. Шевчук, Аарреваари Т. ,,Фінляндія: соціально-економіко-

географічна характеристика’’. Серед російських вчених варто згадати А.М. 

Волкова, публікації якого присвячені аналізу соціально-економічної моделі 

Швеції, П.А. Судоплатова, який вивчав демографічну політику європейських 

країн та М.В. Штильову, яка займалася питаннями гендерної рівності у 

Скандинавських країнах. 

Для аналізу демографічної ситуації у Скандинавських країнах передусім 

використано праці закордонних авторів: К.М. Гааґенсена "Північний 

статистичний щорічник" (Копенгаген, 2012), К.Ґ. Гансена, Р.О. Расмуссена, Й. 

Рото "Демографія у Скандинавських країнах – Зведений звіт" (Стокгольм, 

2011). Значну вагу у демографічному країнознавстві мають дослідження 

норвезького демографа М. Рьонсен, який вивчав проблеми народжуваності та 

сімейної політики у Скандинавських країнах. 

Мета дослідження. Вивчити головні параметри демографічної ситуації у 

Скандинавських країнах та здійснити регіональні і глобальні порівняння, 

показати місце цих країн на демографічній карті світу. 

Виклад основного матеріалу. До Скандинавських країн відносять 

Швецію, Норвеґію, Данію, Фінляндію та Ісландію. Ці країни мають багато 

специфічних рис, які характерні тільки їм: досить низькі показники смертності 

у поєднанні високими, як для розвинених країн, показниками народжуваності, 

висока очікувана тривалість життя, а також безпрецедентно велика частка 

чоловічого населення, та навіть її переважання у Норвеґії, що загалом не 

характерно для розвинених країн; низькі показники щільності розміщення та 

кількості населення у поєднанні з дуже високими показниками ВНД /особу. Все 

це можна відобразити за допомогою рейтингових таблиць і виявити місце 

Скандинавських країн серед інших країн світу. 

На початку ХХ століття кількість населення Скандинавських країн 

складала близько 12 млн. осіб. До сьогодні кількість населення зросла більш 

ніж удвічі.  Найшвидші темпи зростання були у Ґренландії, де населення 



збільшилося майже в п’ять разів – від 12 тис. до 56 тис. осіб. Чисельність 

населення Ісландії зросла від 78 тис. до 318 тис. осіб. Людність Фарерських 

Островів більш ніж потроїлась – від 15 тис. до 48 тис. осіб. Тільки в одній 

Скандинавській країні, Швеції, населення протягом ХХ ст. не подвоїлось [11]. 

Кількість населення країн регіону станом на 1 січня 2013 р. становила 

25,7 млн. осіб, або 1/30 від усього населення Європи. Серед них у Швеції – 9,6 

млн., Данії – 5,6 млн., Фінляндії – 5,4 млн., Норвеґії – 5,1 млн., Ісландії – 0,32 

млн. [13].  

Площа заселеної суші – близько 1 580 тис. км2. Виходячи із цих даних, 

середня щільність населення Скандинавських країн складає 16,3 осіб/км2, яка є 

однією з найнижчих у світі. Для порівняння середня щільність населення у 

Європейському Союзі становить 116 осіб/км2, в Україні – 75 осіб/км2, а 

середньосвітова – 52 особи/км2. У заселенні Скандинавських країн є великі 

диспропорції між північними і південними, гірськими та прибережними 

районами, що зумовлюється, в першу чергу, природно-географічними 

чинниками – чим далі на північ та в гори, тим менш комфортніші умови для 

проживання людей. Також населення концентрується у прибережних районах, 

що зумовлюється історією господарського освоєнням цих країн, коли 

рибальство та морський транспорт були основою господарства цих країн. 

Загалом у регіоні 65% усього населення проживає на 10% території [9]. 

Країни Північної Європи у 1960-х роках першими серед країн світу 

перейшли до третьої фази демографічного розвитку, також почався перехід до             

малодітного типу сімей (рис. 1). Але, завдяки успішній демографічній політиці, 

вдалося зберегти високі показники народжуваності, тому депопуляція 

населення, яка властива Південній та Східній Європі, в Скандинавських країнах 

не відбувається.  

Найвищий рівень народжуваності спостерігається на Фарерських 

Островах, Ісландії та Гренландії, а також у сільській місцевості Данії, Норвеґії 

та Фінляндії. Загалом, високий рівень народжуваності у тому чи іншому 

муніципалітеті  безпосередньо зумовлений величиною когорти населення у 



дітородному віці. Висока частка жінок репродуктивного віку сконцентрована у 

столичних регіонах, зокрема в Гельсінкі, Стокгольмі, Копенгаґені, Осло та 

Рейк’явіку. Збільшення когорти репродуктивного віку відбувається у деяких 

зростаючих центрах Скандинавії, таких як столиці та інші великі міста. 

Позитивною тенденцією відзначаються традиційні та нові освітні центри 

(наприклад Тромсьо та Умео), і особливо університетські міста. В окремих 

поселеннях високий рівень народжуваності зумовлюється впливом культурних 

та релігійних традицій, у деяких регіонах простежується вплив обох факторів, 

наприклад у фінській Остроботнії та на південному заході Норвеґії [9]. 

 
Рис. 1. Динаміка сумарного коефіцієнта народжуваності, осіб. 

 

Зростання народжуваності в Північній Європі привернуло увагу 

науковців і управлінців багатьох країн, де намагаються подолати депопуляційні 

процеси. Скандинавська модель природного відтворення різко контрастувала з 

моделлю природного відтворення, яка виникла у більшості європейських 

країнах (Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії, Словенії, країнах колишнього СРСР: 

1950 р. 1960 р. 1970 р. 1980 р. 1990 р. 2000 р. 2010 р.

Данія 2,57 2,57 1,99 1,55 1,67 1,77 1,87

Норвегія 2,6 2,91 2,5 1,72 1,93 1,85 1,95

Фінляндія 3,16 2,72 1,83 1,63 1,78 1,73 1,87

Швеція 2,22 2,2 1,92 1,68 2,13 1,54 1,98

Італія 2,5 2,41 2,43 1,64 1,33 1,24 1,41

Україна 2,81 2,24 2,1 1,95 1,89 1,1 1,4
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Україні, Росії, Грузії, Естонії та Латвії), де народжуваність продовжувала 

падати до безпрецедентно низького рівня. 

Головною причиною такого успіху є відносно щедра політика цих 

держав, спрямована на підтримку сім'ї, а саме – висока оплата праці батьків, а 

також встановлені державні субсидії, спрямовані на догляд за дитиною [10]. 

Рівень смертності у Скандинавських країнах є невисокий, що у першу 

чергу зумовлено низькою дитячою смертністю. Важливий позитивний вплив на 

загальні показники смертності у цих країнах здійснює дуже низька смертність у 

пренатальному та постнатальному періодах життя дітей. Це пояснюється тим, 

що у всіх північноєвропейських країнах є "соціалізована" медицина з 

безкоштовним пренатальним та, частково, постнатальним доглядом за 

новонародженими: лікарі, медсестри та акушерки часто контактують з 

батьками новонароджених [12]. Та й загалом рівень життя сімей дуже високий,  

рівень бідності населення є одним із найнижчих у світі. 

Найбільший вплив на загальний коефіцієнт смертності має деформована 

вікова структура населення. Внаслідок зниження передчасної смертності у 

працездатному віці, а також еміграції молодого населення з окремих 

муніципалітетів відбувається процес старіння населення.  Тому найвищі 

показники смертності зафіксовані в невеликих населених пунктах у внутрішніх 

районах Норвеґії, Швеції та Фінляндії, особливо в прикордонних з Росією 

районах. У Данії найвища смертність спостерігається у невеликих населених 

пунктах на островах.  

До кінця 1980-х років приріст населення Скандинавських країн 

відбувався завдяки різниці між народженими та померлими. Протягом останніх 

тридцяти років рівень народжуваності знизився, збільшилася середня очікувана 

тривалість життя, посилився вплив імміграційної складової на формування 

загального приросту населення.  

Сьогодні Скандинавські країни мають досить високий природний приріст 

(2,3 ‰), порівнюючи з іншими європейськими країнами, де в середньому 

приріст практично знизився до нульового значення. В Україні природне 



скорочення становить 3 ‰. Найвищий природний приріст (більше 5‰) на 

заході Скандинавії – на заході Норвеґії, в Ісландії, Фарерських Островах та 

Гренландії. У Європі подібні показники у Франції, Ірландії та Великій Британії. 

Іншим важливим моментом є те, що всі столиці Скандинавських країн, 

особливо Стокгольм, мають дуже високий, порівняно із середньонаціональним 

рівнем, природний приріст.  

Загальний приріст населення регіону, за винятком Швеції, обумовлений 

головним чином природною складовою, причому високий природний приріст у 

деяких районах навіть компенсує негативне сальдо міграції. Такі тенденції 

властиві крайнім північним частинам Скандинавських країн, а також заходу 

півострова Ютландія.  

Проте загалом за останні 20 років імміграція стала вагомим чинником 

зростання чисельності населення Скандинавського регіону. Сьогодні до країн 

активної імміграції належать Норвеґія, Швеція та Фінляндія [3]. Різке зростання 

кількості іммігрантів розпочалося з 1985 р. і пов'язано з демократичними 

змінами у Центральній та Східній Європі, після 1991 р. – з розпадом 

Радянського Союзу. Це спричинило масові потоки нелегального припливу 

трудових мігрантів, кількість яких сьогодні, незважаючи  на запровадження  

країнами Північної Європи більш жорстких умов в’їзду, продовжує зростати; 

частково відбувалося повернення етнічних мігрантів [6]. 

На даний час імміграція населення виступає одним із основних факторів  

розвитку північноєвропейських країн, тому у цих країнах питання імміграції 

стає предметом особливої уваги. Найбільша кількість новоприбулих приїздить 

до регіону з нових країн-членів ЄС, країн Північної Африки, Східної Європи, 

Латинської Америки та Південно-Західної Азії. Особливо гострою є проблема 

іммігрантів з мусульманських країн Африки та Азії [1]. 



 
 

Рис. 2. Структура імміграції за країнами походження 

 

Міжнародна імміграція спрямована переважно в міста, де існує попит на 

некваліфіковану робочу силу в трудомістких галузях економіки. В структурі 

трудової міграції значний відсоток малоосвічених людей. Притік цієї когорти 

людей, а також членів їхніх родин, призвів до негативних наслідків – ґеттоїзації 

та поляризації у суспільстві. Це породжує нові проблеми соціально-

економічного характеру, які пов’язані з житлом, соціальним забезпеченням, 

освітою та функціонуванням ринку праці, та й взагалі з перспективами 

подальшого розвитку цих держав. Урядами всіх Скандинавських держав 

нелегальна міграція визнається "дуже складною проблемою" [9]. 

Для внутрішньої міграції властиві такі ознаки: люди літнього віку чи 

економічно неактивні особи переїжджають переважно у сільську місцевість, де 

склалися кращі економічні умови для проживання цієї когорти людей [9]. 

Молодь переїжджає у міста для здобуття освіти. Ця когорта осіб має зовсім 

інші потреби, які, як правило, набагато легше задовольнити у міських 

поселеннях.  

Тривалість життя населення Північної Європи є однією з найвищих у 

світі: станом на 1 січня 2013 р. складає 79,0 років у Данії (включно з 
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Фарерськими Островами та Ґренландією), 80,1 років  у Фінляндії, 81,9 років в 

Ісландії, 81,3 років у Норвеґії, 81,6 років у Швеції. У світовому рейтингу всі ці 

країни займають провідні позиції за середньою очікуваною тривалістю життя 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Місце Скандинавських країн у світі за тривалістю життя населення* 

№ у світовому рейтингу Країна Середня очікувана 

тривалість життя, років 

ВНД / 1 особу, 

дол. США 

1  Японія  83,6  32 545  

5  Італія  82,0  26 158  

6  Ісландія  81,9  29 176  

7  Ізраїль  81,9  26 224  

8  Франція  81,7  30 277  

9  Швеція  81,6  36 143  

10  Іспанія  81,6  25 947  

11  Норвеґія  81,3  48 688  

12  Сінґапур  81,2  52 613  

21  Великобританія  80,3  32 538  

22  Фінляндія  80,1  32 510  

23  Люксембурґ  80,1  48 285  

33  Куба  79,3  5 539  

34  Данія  79,0  33 518  

35 США 78,7 43 480 

Європа та Центральна Азія 71,5 12 243 

Світ 70,1 10 184 

122 Філіппіни 69,0 3 752 

123 Україна 68,8 6 428 

124 Монголія 68,8 4 245 

*Джерело: Human development report, 2013. 

 

В табл. 1 чітко простежується залежність середньої тривалості життя від 

рівня ВНД на 1 особу. На рис. 3 показана логарифмічна лінія тренду, яка 

усереднює цю залежність серед країн світу. Графік демонструє високу 

ефективність використання економічних здобутків Скандинавських країн задля 

покращення рівня життя населення і, як наслідок, підвищення середньої 

очікуваної тривалості. Інші країни, наприклад Трінідат і Тобаґо, Кувейт, Катар, 



де є високі показники ВНД / 1 особу, свої економічні здобутки не витрачають 

для підвищення рівня життя людей.  

Років 

 
 

Рис.3. Залежність середньої очікуваної тривалості життя 

від значення ВНД /1 особу в країнах світу та Північної Європи 

 

Очікувана тривалість життя зростає у всіх Скандинавських країнах, це 

призводить до постійного збільшення частки осіб старших вікових груп, отже 

до підвищення демографічного навантаження на працююче населення.  

У регіоні особливо швидкими темпами збільшується тривалість життя 

чоловічого населення. Серед іммігрантів значно переважає чоловіче населення 

у віці 20–30 років. Ці два фактори спричинили унікальну серед розвинених 

країн ситуацію – чоловіче населення почало переважати з 2011 р. у Норвеґії, 

подібна ситуація очікується у кінці 2013 р. у Швеції. Тоді як у Європі після 

другої світової війни існує стійке суттєве переважання жіночого населення. 

Новітні тенденції у Скандинавських країнах свідчать про найкраще 

демографічне здоров'я у світі. 

Демографічна політика у Скандинавських країнах спрямована на: 
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– регулювання  народжуваності. У всіх країнах регіону завершено 

демографічний перехід, тому держава заохочує середньо- і багатодітні сім'ї; 

– зниження  смертності  (зусилля  спрямовані  на  зниження смертності 

немовлят та дітей до п’яти років, зменшення смертності від зовнішніх чинників, 

контроль за умовами праці та пересування у транспорті, профілактику 

захворювань, причому основним напрямом дій є сприяння поширенню 

здорового способу життя); 

– регулювання міграцій (селекція імміграції, захист емігрантів, 

забезпечення зв’язку з мігрантами за кордоном тощо). 

Серед інноваційних заходів регулювання народжуваності, що 

застосовуються у країнах регіону, варто звернути увагу на гнучку систему 

відпусток, розвинену мережу дитячих дошкільних закладів та широке, 

регламентоване або, принаймні, заохочуване державою залучення чоловіків до 

догляду за дітьми. Саме це дає змогу реально поєднувати народження дітей та 

догляд за ними із трудовою діяльністю або навчанням батьків,  досягати  

більшої відповідальності батька за дитину, що врешті-решт сприяє повнішій 

реалізації репродуктивних установок [5]. 

Однією з найважливіших складових демографічної політики у 

Скандинавських країнах є соціальний захист батьківства. У Фінляндії, Данії, 

Швеції та Ісландії піклування про дітей є частиною соціального права: коли 

дитина досягає певного віку, батьки можуть розраховувати на її гарантоване 

влаштування у дитячий дошкільний заклад. 

При народженні дитини у Данії батьки можуть взяти відпустку на роботі 

терміном на 32 тижні зі 100% виплатою заробітної плати, або 40 тижнів з 80% 

відшкодуванням. 

У Швеції батькам дозволено скоротити свій робочий час до 75% від 

звичайного у період, поки дитині не виповниться 8 років, у Данії мають 

можливість працювати неповний робочий день з відповідним скороченням 

оплати праці в період, поки дитині не виповниться 9 років, у Фінляндії – поки 

не виповниться 8 років [3]. 



Однією із найважливіших складових політики країн Північної Європи є 

політика гендерної рівності, яка є результатом значних змін в житті суспільства 

даного регіону, що супроводжувалися формуванням суспільної свідомості та 

державної політики у напрямку рівноправності статей. Принцип рівності 

реалізується за допомогою створення національних механізмів: законодавства з 

гендерної рівності, спеціальних державних інститутів і призначення посадових 

осіб, які займаються забезпеченням гендерної рівності [8]. 

Важливою складовою демографічної політики є вплив на процеси 

зайнятості населення. Наприклад, у Швеції в 1930-ті рр. були проведені значні 

соціальні реформи, які включали страхування з безробіття, підвищення пенсій, 

допомоги на дітей, оплачувана відпустка, стимулювання житлового 

будівництва та ін. З кінця 1860-х рр. ключовим напрямом, який підтримувався 

тодішньою правлячою соціал-демократичною партією Швеції, була повна 

зайнятість і зрівнювання доходів, для чого використовувалась централізована 

система переговорів про підписання колективних договорів щодо рівня 

заробітної плати за участі профспілок та підприємців.  

У 1980-ті рр. почали з’являтися певні негативні тенденції: зростання 

кількості безробітних, зниження темпів економічного зростання, послаблення 

стимулів до ефективної праці, що викликало певні зміни у вирішенні 

соціальних питань, але зі збереженням базових елементів системи соціального 

партнерства, гарантій та фінансування державою соціального захисту. 

У Швеції існують дві системи виплат допомоги із безробіття: 

добровільна, яка фінансується страховими фондами за участі профспілок та 

забезпечувана державним страховим фондом втрати зайнятості [2]. 

Таким чином сформувалася скандинавська модель соціального захисту. 

Особливістю цієї моделі є широке охоплення соціальних ризиків і життєвих 

ситуацій, які потребують підтримки суспільства. Отримання соціальних послуг 

і виплат, як правило, гарантується усім жителям країни і не обумовлюється 

зайнятістю та сплатою страхових внесків. У цілому рівень соціального захисту, 

що пропонується цією моделлю є досить високим. Не в останню чергу цього 



досягнено за рахунок активної перерозподільної політики, спрямованої на 

зрівнювання доходів. Необхідною першочерговою умовою функціонування 

даної моделі є високоорганізоване суспільство, побудоване на принципах 

інституційного суспільства благополуччя. 

Актуальною складовою політики Скандинавських країн є міграційна 

політика. На даний час у Європі можна виділяють чотири моделі міграційної 

політики: імперська, етнічна, республіканська та мультикультурна. У 

Скандинавських країнах домінує політика мультикультуралізму.  

Для країн Північної Європи імміграція, що не націлена на забезпечення 

потреб ринку праці, являє собою серйозний виклик. Досить поширена ситуація, 

коли мігранти-іноземці користуються тими ж соціальними благами, що і 

громадяни, не вкладаючи свій внесок у добробут приймаючої країни. Окрім 

цього, приймаючі країни зіткнулися з проблемами культурної інтеграції 

мігрантів, яка іноді настільки суперечлива, що супроводжується відкритими 

конфліктами. Невипадково, у деяких країнах Північної Європи відбувається 

переосмислення і зміни міграційної політики з метою обмеження припливу 

нових мігрантів. Однак, існують об'єктивні причини, внаслідок яких країни 

Північної Європи не можуть цілком закрити свої кордони.  

По-перше, у Скандинавських країнах, як і у всіх розвинених країнах, 

відбувається невпинний процес старіння населення і, як наслідок, збільшення 

частки утриманців і зменшення частки працездатного населення, підвищення 

економічного навантаження на працююче населення. Зниження народжуваності 

може у майбутньому призвести до депопуляції. 

По-друге, усі Скандинавські країни взяли на себе зобов’язання стосовно 

примусових мігрантів. Країни підписали Женевську конвенція 1949 р. і 

Протокол до неї та Європейську конвенцію з прав людини 1953 р. [7]. 

По-третє, у сучасному світі нарешті усвідомили, що регулювати 

міграційні потоки лише за допомогою національних міграційних програм 

неможливо. Необхідно розробляти політику на надціональному рівні, у тім 

числі у рамках глобальних інституцій.  



Висновки. У процесі демографічного розвитку Скандинавські країни 

пройшли усі етапи демографічного переходу до сучасного типу відтворення, 

але з притаманними лише їм, у порівнянні з іншими країнами Заходу, 

особливостями: дещо вищою народжуваністю та природним і загальним 

приростом населення. Це забезпечується передусім інституційними чинниками 

національного характеру і змісту, соціально-економічними і культурно-

історичними особливостями розвитку регіону. Найбільший позитивний вплив 

на демографічний розвиток має ефективна демографічна політика, що 

послуговується не лише фінансовим інструментарієм, але й правовим 

регулюванням демографічних процесів. Сучасна міграційна політика 

Скандинавських країн не достатньо ефективна, існує потреба її удосконалення 

відповідно до національних потреб та інтересів. Загалом, досвід 

демографічного регулювання у Скандинавських країнах варто використовувати 

для оптимізації демографічного розвитку України.     
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