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Проанализирована динамика демографических показателей, определяющих естественное движение населения. Рассчитано темпы прироста количества рожденных и умерших граждан в Украине в 1991−2019 годах.
С целью определения в будущем основных гипотетических демографических тенденций в качестве анализа и
механизма прогнозирования был избран математический метод − трендового анализа. Гипотетически было установлено, что по разработанному прогнозу естественное сокращение населения в 2020−2030 гг. в Украине (по оптимистическому сценарию) может составлять 1,33 млн. человек. Кроме того, по разработанному гипотетическому
прогнозу установлено, что миграционный прирост населения в 2020−2030 гг. может дополнительно увеличиться
(по оптимистическому сценарию) на 880 тыс. человек. Разработаны рекомендации по стабилизации численности
населения и повышения демографической устойчивости Украины в современных условиях глобализации.
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ЕКОНОМІКА

Проаналізовано динаміку демографічних показників, що визначають природний рух населення. Розраховано
темпи приросту кількості народжених і померлих громадян в Україні в 1991−2019 роках. З метою визначення в майбутньому основних гіпотетичних демографічних тенденцій в якості аналізу і механізму прогнозування був обраний
математичний метод – трендового аналізу. Гіпотетично було встановлено, що за розробленим прогнозом природнє
скорочення населення в 2020–2030 рр. в Україні (за оптимістичним сценарієм) може становити 1,33 млн. осіб. Крім
того, за розробленим гіпотетичним прогнозом встановлено, що міграційний приріст населення в 2020–2030 рр.
може додатково збільшитись (за оптимістичним сценарієм) на 880 тис. осіб. Розроблено рекомендації щодо стабілізації чисельності населення та підвищення демографічної стійкості України в сучасних умовах глобалізації.
Ключові слова: природний рух населення, народження, смертність, міграція, трендовий аналіз, прогноз,
демографічна стійкість.
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In today’s globalization, the problem of demographic sustainability of any country in the world is extremely relevant. Demographic sustainability is negatively affected by excessive population growth and excessive decline,
which threatens socio-economic, financial, demographic and political stability. The aim of the article is to study the
current trends of natural population movement as a factor in increasing the demographic stability of Ukraine. The
rate of population growth (decrease) in some countries of the world and in Ukraine in 2019 compared to 2018 and
the dynamics of demographic indicators that determine the natural increase (decrease) in population are analyzed.
The growth rate of the number of births and deaths in Ukraine in 1991−2019 is calculated. In order to determine in
the future, the main hypothetical demographic trends as an analysis and forecasting mechanism was chosen mathematical method – trend analysis. It was hypothetically established that according to the developed forecast, the
natural population decline in 2020–2030 in Ukraine may be further reduced (according to the optimistic scenario) by
1.33 million people. In addition, according to the developed hypothetical forecast, it is established that migration
growth in 2020−2030 may increase (according to the optimistic scenario) by 880 thousand people. Recommendations have been developed to stabilize the population and increase the demographic stability of Ukraine. This made
it possible to show that, other things being equal, considering the influence of time, hypothetically there may be
processes of declining growth rates of natural population decline, and migration growth rates may increase, which
may partially stabilize the negative demographic processes. An important reserve for improving the demographic
situation in Ukraine and its stabilization, at the present stage of development and in the next 5−10 years, is to ensure
positive migration growth and improve its quality indicators. This can be achieved only through rapid, radical and
radical changes in economic, socio-economic, medical-demographic and political processes.
Keywords: natural population movement, birth, mortality, migration, trend analysis, forecast, demographic stability.

Постановка проблеми. В сучасних умовах глобалізації проблема демографічної
стійкості будь-якої країни світу є надзвичайно
актуальною. Негативно на демографічну стійкість впливає надмірне зростання чисельності населення та надмірне його скорочення,
що несе загрозу для соціально-економічної,
фінансової і політичної стабільності. Зазначена проблема нині надзвичайно важлива для
України, оскільки в умовах різкого скорочення
чисельності населення Україні, посилення
трудової міграції відбуваються деструктивні
процеси, зокрема в сфері зайнятості, освіти,
соціального захисту тощо. Так, на жаль, нині
Україна займає 207 місце в рейтингу країн
світу за чисельністю населення та має найвищі темпи його скорочення [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Актуальність забезпечення процесів демографічної стійкості України в контексті природного зростання населення є очевидним. Цим
та іншим питанням присвячені наукові праці
багатьох закордонних вчених, серед них:
Е. Бубтан [2], Ж. К. Дюмон [2], К. Дж. Маллен,
Н. Містас [3], Д. Пауелл [3] та ін.
Зазначені проблеми розглядали такі вітчизняні вчені, як: А. Гальчинський, В. Горбулін,
В. Геєць, О. Гладун, І. Гнибіденко, О. Грішнова
[4], М. Долішній, Я. Жаліло, О. Заставецька,
Б. Кваснюк, С. Козловський [5], Б. Крімер,
І. Курило, Е. Лібанова [6], С. Пирожков [7],
О. Ральчук, Н. Рингач, А. Романюк, Л. Семів,
Г. Ситник, А. Степаненко, В. Стешенко [8],
Л. Шаульська та ін. Так, відомі вітчизняні вчені
О. Грішнова, Ю. Харазішвілі в статті [4, с. 78]
наголошують, що розрахований інтегральний
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індекс демографічної безпеки засвідчує протікання кризових демографічних процесів в
Україні, що та створює потужну загрозу для її
національної безпеки.
В науковій праці [5, с. 18] вітчизняні вчені
С. Козловський, Г. Мазур, А. Непиталюк вважають, що в умовах глобалізації актуалізується проблема демографічної стійкості,
зокрема через скорочення чисельності населення, що є фактором порушення балансу
продуктивних сил.
Академік НАН України Е. Лібанова наголошує на проблемі природного скорочення
та еміграції та прогнозує, що до 2050 року в
Україні може залишитись біля 30 млн. осіб [6].
Академік НАН України С. Пирожков вважає,
що демографічний фактор є важливою передумовою економічного, політичного, інтелектуального розвитку України [7, с. 5].
Відомий вчений-демограф Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи
НАН України В. Стешенко в праці [8] наголошувала на важливості подолання демографічної кризи України, зокрема через пошук
ефективних резервів природнього зростання
населення, що розглядається як важливий
фактор забезпечення соціально-економічної,
медико-демографічної та політичної стабільності України.
Формулювання цілей статті. Метою
статті є дослідження сучасних тенденцій природного руху населення як фактору забезпечення демографічної стійкості України.
Виклад основного матеріалу дослідження. За прогнозами вчених до 2030 року в
світі чисельність населення може зрости до

ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО

Випуск # 24 / 2021
8,3 млрд. осіб [9, с. 345], тоді як за даними
[6] чисельність населення може скоротитись
до 30 млн. осіб. Тобто в Україні, на відміну,
від загальної світової тенденції, чисельність
населення істотно скорочується, що яскраво
відображено на рис. 1.
Як свідчать дані, які зображені на рис. 1, то
найбільші світові темпи зростання чисельності
населення в 2019 році порівняно з 2018 роком
фіксуються в таких країнах, як Бахрейн, Нігер,
Е. Гвінея, Оман, Уганда, Мальдіви, Ангола,
Д. Р. Конго. Україна, на жаль, за темпами скорочення чисельності населення світу потрапила в ТОП-10 відповідних країн – «мінус»
0,54%. Основною причиною цього, як вважає
академік НАН України Е. Лібанова, є те, що:
«в Україні вичерпаний потенціал демографічного зростання» [10]. Це пов’язано, зокрема
із скороченням народжуваності, стабілізації
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4

міграції, зависокою смертністю і захворюваністю, нездоровим способом життя тощо.
Тому важливим на сьогодні завданням є
стабілізація чисельності населення та поступове забезпечення його розширеного відтворення, за рахунок: зростання народжуваності,
зниження смертності та збільшення обсягів
міграції. З цією метою проаналізуємо показники народжуваності, смертності та міграції
на рис. 2.
Отже, дані, які наведені на рис. 2 свідчать, що станом на 1 січня 1990 року в Україні було зафіксовано ще природній приріст
населення, при якому кількість народжених
становила – 657,2 тис. осіб; кількість померлих – 629,6 тис. осіб; обсяги міграції –
78,3 тис. осіб. Отже, природний приріст становив 27,6 тис. осіб. З 01.01.1991 року, як видно з
рис. 2, почався процес природного скорочення

4,31

2

-0,54

0
-2
-4

-3,34
Рис. 1. Темп росту (зменшення) чисельності населення
в окремих країнах світу та в Україні в 2019 році порівняно з 2018 роком1, %
Джерело: складено авторами на підставі даних [1]

Примітка: 1 − дані по Україні наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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Рис. 2. Динаміка демографічних показників, що визначають природний приріст
(скорочення) чисельності населення, тис. осіб (дані на 01 січня)1
Джерело: складено авторами за статистичними даними [11]
Примітка: 1 − дані по Україні наведено без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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Рис. 3. Динаміка природного приросту (скорочення) чисельності населення
України в 1990−2019 рр. (на 1 січня), тис. осіб1
Джерело: складено авторами за статистичними даними [11]
Примітка: 1 − дані по Україні наведено без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

населення. Так, станом на 01 січня 2019 року
воно становило 272,3 тис. осіб та його динаміка за 1990−2019 рр. наведена на рис. 3.
Дані, які відображені на рис. 3 свідчать про
нестійку тенденцію природного скорочення
чисельності населення, яке мало максимальне значення у 2000 році – 373 тис. осіб; з
2001 року по 2009 рік відбулось його уповільнення до 142,4 тис. осіб; з 2010 року знову
почали рости його обсяги до 272,3 тис. осіб.
Зазначені тенденції можна пояснити за рахунок проведення аналізу темпів приросту (скорочення) чисельності населення, зокрема

кількістю народжуваних та кількістю смертей,
що відображено на рис. 4.
Варто відмітити, що наведені вище темпи
зростання кількості народжуваних в Україні
над темпами кількості померлих за період
2000−2001 рр. по 2012−2013 рр. пов’язано
із наданням соціальної допомоги по народженню дітей, що було причиною зростання
кількості народжувань, зокрема у родинах
малозабезпечених і неблагополучних, які вбачали в цьому більше єдиного джерело доходу
родини. Так, наприклад, з 01.12.2011 р. по
31.12.2011 р. загальний розмір допомоги
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Рис. 4. Аналіз темпів приросту кількості народжених і померлих громадян
в Україні в 1991−2019 роках (на 1 січня)1, %
Джерело: розраховано авторами за статистичними даними [11]
Примітка: 1 − дані по Україні наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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на першу дитину становив 26100 грн., на
другу дитину – 52200 грн., на третю і на
кожну наступну дитину – 104400 грн [12].
В 2020−2021 році розмір допомоги на народження дітей (незалежно від кількості) становив – 41280 грн. При цьому в Державному
Бюджеті України на 2020 рік планувалось
з метою підвищення рівня народжуваності
збільшити обсяги допомоги, зокрема на першу
дитину планувалось виділяти батькам –
100 тис. грн., на другу дитину – 200 тис. грн., на
третю і кожну наступну дитину – 400 тис. грн.
[13]. Звичайно, реалізації цієї ідеї законодавцями завадило поширення соціально-економічної кризи та пандемії COVID-19.
При цьому варто зауважити, що рівень
народжуваності залишається доволі низьким. На його рівень, на думку завідуючої відділу Інституту розвитку дитини І. Губеладзе
[13], впливає низька кількість дітей в родинах,
адже лише біля 3% сімей в Україні виховують
трьох і більше дітей, а біля 75% родин виховує лише одну дитину. Основною причиною,
на думку дослідниці, є матеріальний фактор,
тобто невпевненість батьків в майбутньому
і матеріальному забезпеченні своєї родини.
Крім того, проблему посилює нестабільний
економічний і політичний стан України, а
також розповсюдження в нашій країні концепції «чайлдфрі», тобто свідомої бездітності у
батьків, що пов’язано з такими чинниками, як:
необхідність отримання вищого рівня освіти і
самореалізація в житті тощо.
Щодо високого рівня смертності, то варто
звернути увагу на думку відомої вченої Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М. В. Птухи НАН України І. Курило [14].
Так, дослідниця вважає, що в Україні високий рівень передчасної смертності, адже
значна кількість економічно активного насе-

лення до старості не доживає через високий рівень серцево-судинних захворювань,
новоутворень, захворювань пов’язаних із
екзогенними причинами. Тому з метою зменшення рівня смертності і підвищення рівня
народжуваності, що стабілізує процеси скорочення чисельності населення України
необхідно виводити економіку з тіні, долати
наслідки негативного впливу COVID-19 на
неї, підвищувати рівень соціальних стандартів, дотримуватися принципу «справедливості» в усіх сферах життєдіяльності
українського суспільства, що додатково має
забезпечити зростання рівня якості життя
населення, зокрема трудового.
На стабілізацію чисельності населення
впливає фактор міграції, динаміка якого протягом 1990−2019 рр. наведена на рис. 5.
Інформація, яка наведена на рис. 5 свідчить, що протягом 1990−1993 рр. спостерігався міграційний приріст, який становив
571,9 тис. осіб, тобто на пів мільйона громадян приїхало в Україну більше, ніж виїхало,
але вже в 1994−2004 рр. намітились негативні
тенденції щодо міграційного скорочення,
обсяги якого становили 1,22 млн. громадян
України. Зазначені тенденції, в першу чергу,
були пов’язані із погіршенням соціальноекономічної і політичної ситуації в Україні,
зокрема катастрофічного падіння ВВП України та зростання рівня інфляції в середині
1990-х років, зменшення обсягів промислового виробництва, банкрутства вітчизняних підприємств. Це призвело до зубожіння
переважної більшості населення. З середини
2000-х років відповідна ситуація почала поліпшуватись, що призвело до міграційного приросту населення, який почався з 2005 року та
обсяги його в 2005−2019 рр. (на 1 січня) становили 290,3 тис. осіб.
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Рис. 5. Динаміка міграційного приросту (скорочення)
чисельності населення у 1990−2019 рр. (на 1 січня), тис. осіб
Джерело: розраховано авторами за статистичними даними [11]
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Далі проаналізуємо яким чином змінюється
чисельність населення України, зокрема за
рахунок факторів народжуваності, смертності і міграції. Для цього можна навести таку
загальновідому формулу 1:
N  Np  Nn  Nc  M,
(1)
де N −� чисельність постійного населення,
тис. осіб;
�Np � − кількість живо народжених, тис. осіб;
�Nn � − кількість померлих, тис. осіб;
�M – міграційний приріст (скорочення) населення, тис осіб.
З метою прогнозування чисельності постійного населення та виявлення окремих демографічних тенденцій, зокрема природного
руху населення і міграції скористаємось
трендовим аналізом. В розрахунках відобразимо дані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях.
Ланцюгові абсолютні прирости динамічних рядів природного скорочення населення
можна описати лінійною функцією [15]:
Y  a0  at,
(2)
де Y – лінійне рівняння тренда;
а0, а – параметри (коефіцієнти) рівняння;
t – фактор часу.
В нашому випадку система нормальних
рівнянь буде мати такий вигляд:
 y t  a0 n  a1 t
.

2
 y t t  a0 t  a1 t

(3)
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Найбільш суттєвим показником для оцінювання кожного рівняння є коефіцієнт парної
кореляції – для лінійного рівняння, який відображає щільність зв’язку між результативним
показником і факторіальною ознакою. Крім

Часовий
проміжок
t
1
2
3
∙∙∙
16
17
18
171

тісноти зв’язку для оцінювання адекватності
рівняння реальним процесам служать такі
показники, як: середня помилка апроксимації;
середнє квадратичне відхилення між фактичними і розрахунковими значеннями функцій
(абсолютне, відносне). Дані щодо природного
скорочення населення для визначення параметрів і статистичних характеристик рівняння
3 наведені в таблиці 1.
Відповідно до даних таблиці 1 побудуємо
систему рівнянь та розрахуємо параметри
рівнянь (формула 3):
 4370, 7  18a0  171a1
.

36957,1  171a0  2109a1

Розв’язавши систему рівнянь отримуємо
значення параметрів: а0 = «мінус» 332,318;
а1 = 9,421. На основі розрахованих параметрів
лінійне рівняння можна записати таким чином:
Yt  332, 318  9, 421t.
(4)
Розрахований коефіцієнт парної кореляції дорівнює 0,6674. Отже, тіснота зв’язку
середня. Середня помилка апроксимації розраховується за формулою [15]






yt

(5)

 100.

Таким чином, середня помилка апроксимації буде дорівнювати


1
 3, 93  100  21, 83%.
18

Загальноприйнято, що якщо середня
помилка апроксимації знаходиться в проміжку від 20 до 50, то побудоване рівняння
характеризується середнім рівнем адекватності реальному процесу. Середнє абсолютне відхилення між фактичними і розрахунковими значеннями функцій (в нашому

Вихідні та розрахункові дані (фрагмент таблиці)

Таблиця 1

Розрахункові значення
Всього (y)
-364,2
-356,8
-334,0
∙∙∙
-210,1
-251,8
-272,3
-4370,7

y×t
-364,2
-713,6
-1002
∙∙∙
-3361,6
-4280,6
-4901,4
-36957,1

t2
1
4
9
∙∙∙
256
289
324
2109

y2
132641,64
127306,24
111556
∙∙∙
44142,01
63403,24
74147,29
1157808,63

Джерело: розрахунки автора
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1

n

yt  yt

(yt − ytp)2
1705,98
1877,03
896,75
∙∙∙
813,44
6342,85
12004,09
53526,49

(yt − ytp) / yt
-0,11
-0,12
-0,09
-0,14
-0,32
-0,40
-3,93
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Рис. 6. Гіпотетичний прогноз природнього руху населення до 2030 року, тис. осіб
Джерело: розраховано авторами за статистичними даними [11]

Так, за даними [11] в Україні проживало на
01.01.2020 року − 41,732 млн. осіб (постійного
населення). За даними Уряду України станом
на 01.01.2020 року проживало 37,3 млн. осіб
[16]. Наведені вище дані не враховують населення окупованих територій України. Гіпотетично, якщо взяти дані Державної служби статистики України та враховуючи прогнозні дані
(при врахуванні формули 1), то прогнозована
чисельність населення в 2030 році в Україні
гіпотетично може скласти:
Nпрог.2030 = 41,732 – 1,33 + 0,88 =
= 41,28 млн. осіб.
Гіпотетично, якщо взяти дані Уряду України, то прогнозована чисельність населення
України в 2030 році буде становити:
Nпрог.2030 = 37,3 – 1,33 + 0,88 = 36,85 млн. осіб.
Отже, як видно із прогнозних даних (рис. 6
та рис. 7) до 2030 року в Україні, за умови
впливу фактору часу, з однієї сторони, стає
зрозумілим, що поступово гіпотетичні темпи
природнього скорочення населення мають
знижуватись і імовірно воно буде стабілізуватись. З іншої сторони, імовірно будуть зростати темпи міграційного приросту населення.
Ці тенденції, за інших рівних умов, мають
позитивно вплинути на забезпечення демографічної стійкості України [17−19].

Y = - 8,8372 + 2,244t
R2 = 0,588

Тис. осіб
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прикладі) дорівнює 56,1, а відносне – 2,796.
Таким чином, чим менші значення середньої
помилки апроксимації, середніх квадратичних
відхилень, тим вища якість підібраного рівняння. На основі побудованого рівняння (4)
спрогнозуємо обсяги природного руху населення до 2030 року (рис. 6).
Таким чином, за розробленим прогнозом природнє скорочення населення в
2020–2030 рр. гіпотетично може становити
1,33 млн. осіб. При цьому варто відмітити таку
особливість як уповільнення його темпів. Далі
гіпотетично спрогнозуємо міграційні процеси
населення до 2030 року. Основні результати
розрахунку наведено на рис. 7.
Отже, за розробленим гіпотетичним
прогнозом міграційний приріст населення
в 2020–2030 рр. може збільшитись на
880 тис. осіб. При цьому варто відмітити чітку
тенденцію щодо його зростання. На підставі
даних, які відображені на рис. 6 та рис. 7 та
використовуючи формулу 1 визначимо потенційну чисельність постійного населення в
Україні в 2030 році. Очевидно, що не тільки
визначити реальну чисельність постійного
населення станом на 01.01.2021 року досить
складно, без проведення перепису населення, але і спрогнозувати відповідну чисельність в майбутньому.

Рис. 7. Гіпотетичний прогноз міграційного приросту населення до 2030 року, тис. осіб
Джерело: розраховано авторами за статистичними даними [11]
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Висновки. Попри зростання чисельності
населення світу, на жаль, в Україні відбуваються негативні демографічні процеси, які
призводять до послаблення її демографічної
стійкості. Основною причиною цих процесів,
як свідчать дані досліджень вітчизняних вчених, є те, що Україна вичерпала свій потенціал демографічного зростання та резерви,
які б забезпечували їй демографічну стійкість.
Про що засвідчили проаналізовані абсолютні
і відносні показники демографічного розвитку, зокрема кількість народжених, кількість
померлих, міграційне сальдо. Так, протягом
останніх 29 років (1991−2019 рр., станом на
1 січня) сумарне природне скорочення населення України становило 7,25 млн. осіб, а
сумарне міграційне скорочення населення
(за відповідний період) становило 359,2 тис. осіб.
З метою визначення в майбутньому основних гіпотетичних демографічних тенденцій в
якості аналізу і механізму прогнозування був
обраний математичний метод – трендового
аналізу. Звичайно, при цьому буде враховуватись фактор «часу», який при побудові кореляційно-регресійної моделі пояснює зв’язок
між ним і результуючою факторною аналізу
на 66,7% (коефіцієнт парної кореляції дорівнює 0,6674). Гіпотетично було встановлено,
що за розробленим прогнозом природнє скорочення населення в 2020–2030 рр. в Україні

(за оптимістичним сценарієм) може становити 1,33 млн. осіб. Крім того, за розробленим
гіпотетичним прогнозом міграційний приріст
населення в 2020–2030 рр. може збільшитись
(за оптимістичним сценарієм) на 880 тис. осіб.
Це дало змогу показати, що, за інших рівних
умов, з урахування впливу фактору часу, гіпотетично можуть відбуватись процеси зниження
темпів приросту природнього скорочення
населення, а темпи міграційного приросту −
зростати, що може частково стабілізувати
негативні демографічні процеси.
Важливим резервом покращення демографічної ситуації в Україні та її стабілізації,
на сучасному етапі розвитку та в найближчих
5−10 років, є забезпечення позитивного міграційного приросту та підвищення якісних його
показників. Це можна досягнути тільки шляхом швидких, кардинальних і радикальних
змін в економічних, соціально-економічних,
медико-демографічних і політичних процесах.
Перспективи подальших розвідок. Проблема забезпечення демографічної стійкості
і стабілізації демографічних процесів на
сучасному етапі має розглядатись в контексті пошуку шляхів приросту міграції, зокрема
шляхом повернення в Україну емігрантів,
зокрема трудових. При паралельному пошуку
резервів зростання якісних характеристик
населення України.
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