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ПРОБЛЕМИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 
ХХІ СТОРІЧЧЯ З УРАХУВАННЯМ ПЕРСПЕКТИВИ 
ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАНУ НА ПЕРІОД ДО 2050 РОКУ 

Проаналізовано демографічну ситуацію в Україні та Дніпропетровській області взагалі і щодо співвід-
ношення кількості осіб працездатного віку та пенсіонерів. Спрогнозовано демографічну ситуацію в Україні 
та Дніпропетровській області на період до 2050 року. 
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Вступ  

Для України в наш час характерними є про-
цеси старіння населення. Внаслідок постійного 
зниження народжуваності впродовж останнього 
століття, частка дітей знизилась приблизно з 
40 % на початку ХХ ст. століття до 15 % на 
поч. ХХІ ст. Частка працездатного населення 
змінювалася повільно і коливалась у межах 
60 % – 62 %. Натомість, зі збільшенням трива-
лості життя і зниженням смертності, спостері-
гається зростання частки населення старше 
60 років – від 3 –4 % на початку ХХ ст. до 21 % 
на початку ХХІ ст. Також спостерігаються від-
мінності у віковій структурі населення між різ-
ними регіонами. 

Аналіз наукових розробок за темою  
досліджень  

Проблемі народонаселення, причини та нас-
лідки погіршення демографічної ситуації в 
Україні присвячені дослідження багатьох про-
відних науковців, серед яких Н. Заярна, О. Бо-
гуцький, В. Гавришин, С. Грушко та інші. 
Окрім цього Інститут демографії та соціальних 
досліджень ім. М. В. Птухи НАН України  здій-
снює діяльність, спрямовану на розробку тео-
ретичних проблем демографії, проведення ком-
плексних досліджень причин і наслідків демо-
графічної кризи, дослідження в сфері ефектив-
ності державної соціальної політики, 

підвищення рівня життя населення та інші фу-
ндаментальні дослідження. 

Постановка завдання 

Відповідно до вищевказаних статистичних 
даних проаналізувати демографічну ситуацію в 
Україні та окремих її регіонах на початку XXI 
сторіччя з урахуванням перспективи демогра-
фічного стану на період до 2050 року. 

Виклад основного матеріалу  

Динаміка чисельності та складу населення 
України в наш час характеризується значною 
мірою невизначеністю: процеси народжуванос-
ті, смертності та міграції мають стохастичний 
характер. На їх перебіг впливає багато прихо-
ваних чинників, які складно виявляти та кількі-
сно виміряти. Це означає, що для показників 
цього типу майже неможливо побудувати абсо-
лютно точний прогноз. Тому під час прогнозу-
вання слід враховувати певну величину ймові-
рності, а також розраховувати відповідні межі 
інтервалу, в якому власне знаходитиметься 
прогноз. Причому існує правило згідно з яким 
чим меншим є прийнятний довірчий інтервал, 
тим меншою є ймовірність реалізації прогнозу. 

Складність процесу розроблення прогнозів 
такого роду полягає також у масштабності ве-
личин, що беруться до уваги для здійснення 
розрахунків. Тому дослідженням і прогно-
зуванням демографічних процесів і явищ за-
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ймаються не лише окремі науковці, але й цілі 
підрозділи різноманітних науково-дослідних 
установ. Ця тема є предметом обговорення без-
лічі з'їздів, наукових конференцій та інших за-
ходів, з приводу цієї проблематики видано чи-
мало публікацій і наукової літератури. 

Висновки основних досліджень з цієї про-
блематики в Україні були розглянуті на Міжна-
родній науково-практичній конференції «Люд-
ський розвиток в Україні: проблеми та перспе-
ктиви» (2006 р.), Міжнародному семінарі з 
проблем смертності в країнах колишнього 
СРСР (2006 р.), Міжнародній науково-прак-
тичній конференції «Парадигма соціальної по-
літики України на зламі тисячоліть» (2007 р.) та 
висвітлені у численних монографіях протягом 
кількох останніх років. 

Зважаючи на науковий доробок та досвід 
інших країн, фахівці Держкомстату й Інституту 
демографії та соціальних досліджень НАН 
України розробили багатоваріантний демогра-
фічний прогноз на основі поєднання різних гі-
потез народжуваності, тривалості життя та міг-
рації. Основний варіант цього прогнозу пред-
ставляє найбільш вірогідний сценарій розвитку 
демографічної ситуації України на період до 
2050 р., який може бути покладений в основу 
державних стратегій соціального та економіч-
ного розвитку. 

Проаналізувавши найпопулярніші серед на-
уковців прогнози і міркування щодо демогра-
фічної ситуації в Україні в найближчому май-
бутньому, варто зауважити, що вичерпання по-
тенціалу демографічного зростання України 
визначає неможливість найближчим часом не 
лише розширеного, а й простого відтворення 
населення. Навіть за умови збільшення наро-
джуваності до найвищого в сучасній Європі 
рівня (2 дитини на жінку) і зменшення смерт-
ності до найнижчого у світі рівня (середня очі-
кувана тривалість життя − 80 років) протягом 
найближчого десятиліття чисельність населен-
ня України неухильно скорочуватиметься [5]. 

На думку автора статті, неможливо залиши-
ти поза увагою дослідження в цьому напрямку 
спеціалістів Аналітично-дорадчого центру Бла-
китної стрічки, що виконували рекомендаційні 
проекти щодо Пакету реформ в Україні за підт-
римкою Європейського Союзу і наведені далі. 

Із збереженням чинної межі пенсійного віку 
чисельність пенсіонерів за віком та їх частка у 
загальній кількості пенсіонерів повільно, але 
неухильно зростатимуть (рис. 1). Упродовж 
2010–2050 рр. кількість пенсіонерів збільшить-
ся на 0,9 млн осіб (майже весь цей приріст буде 
забезпечено збільшенням кількості пенсіонерів 
за віком) і досягне 14,6 млн осіб. 

Відсутність позитивної динаміки очікуваної 
тривалості життя останні 20 років є головною 
ознакою демографічної кризи в Україні. Очіку-
вана тривалість життя при народженні трима-
ється на рівні близько 74 років для жінок та 63 
років для чоловіків. Це найнижчий показник у 
Європі, гірша ситуація лише в Російській Фе-
дерації. 

У країнах ЄС за останні 10 років очікувана 
тривалість життя жінок зросла в середньому на 
2 роки, чоловіків − на 3 роки. Загалом по краї-
нах ЄС-27 цей показник становить для жінок 82 
роки (по ЄС-15 − 83,3 року), для чоловіків − 
75,8 років (по ЄС-15 − 77,4 року). Прогноз Єв-
ростату EUROPOP 2008 передбачає зростання 
очікуваної тривалості життя при народженні у 
жінок до 89 років, у чоловіків − до 84,5 року у 
2060 р. в середньому по ЄС [1]. 

Стосовно України міжнародні та вітчизняні 
демографи сходяться на думці, що стагнація 
очікуваної тривалості життя має зрештою змі-
нитися на позитивну динаміку. Фахівці ООН 
прогнозують для України поступове зростання 
очікуваної тривалості життя при народженні до 
78,8 року у жінок та 71,3 року у чоловіків у 
2050 р. Близькі до них і гіпотези середнього 
(найбільш імовірного) сценарію прогнозу Ін-
ституту демографії та соціальних досліджень 
(далі ІДСД) НАН України: 78,2 року у жінок та 
71 рік у чоловіків у 2050 р. Тобто Україна у 
2050 р. тільки наблизиться до сучасних серед-
ніх показників тривалості життя у ЄС. 

Поєднання низької народжуваності із зрос-
таючою тривалістю життя означає, що генера-
льною демографічною тенденцією, принаймні у 
наступні півстоліття, буде процес старіння на-
селення. Ця тенденція набуває глобального ха-
рактеру і вимагає пристосування економіки та 
соціальної сфери до специфіки «старого насе-
лення». 
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Рис. 1. Прогноз кількості та складу пенсіонерів в Україні до 2050 р., млн осіб 

Джерело: [2 стор. 11] 

Старіння нації, що за методикою МОП (Мі-
жнародної організації праці) визначається пи-
томою вагою осіб у віці 65 років і старше у за-
гальній кількості населення країни, згідно з 
прогнозом Євростату EUROPOP 2008, рівень 
старіння зросте із сучасних 17,1 % до 28,8 % у 

2050 р. (рис. 2). В Україні внаслідок вищої сме-
ртності і повільнішого зростання тривалості 
життя частка цієї вікової групи буде нижчою: 
16,3 % у 2008 р., у 2050 р. − 24,7 % (за прогно-
зом ІДСД НАН України − 23,8 %) [3]. 

 
Рис. 2. Частка осіб віком 65 років і старше в Україні та інших європейських країнах у 

2008 р. та прогноз на 2050 р., % 

Джерело: [22, ст. 21] 

Внаслідок поступового скорочення поко-
лінь, що вступають у працездатний вік (в ЄС до 
періоду працездатності відносять віковий про-
міжок 15–64 роки), навантаження особами по-
хилого віку зростатиме випереджальними тем-
пами. До 2050 р. загалом по ЄС-27 співвідно-
шення кількості осіб віком 65 років і старше та 
населення віком 15–64 роки збільшиться вдвічі 

− з теперішніх 25,4 % до 50,4%. Тобто якщо 
нині на одну особу віком 65 років і старше 
припадає чотири особи віком 15–64 роки, то у 
2050 р. буде лише дві. По Україні це співвід-
ношення зросте з теперішніх 23,3 % до 38,2 % 
(за прогнозом ІДСД − до 38,7 %). 

Отже, нині в Україні спостерігається се-
редньоєвропейський рівень старіння, а у 2050 р. 
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вона буде однією з «наймолодших» країн на 
європейському просторі. 

Ситуація із старінням населення України 
(кількість осіб пенсійного віку) відповідно до 
чинної межі пенсійного віку в Україні (55 років 
для жінок та 60 років для чоловіків) є значно 
драматичнішою: питома вага осіб пенсійного 
віку (чинна межа для України) у 2009 році ста-
новила 26 %, у 2021 році вона становитиме 
29 %, а у 2050 році – 38 % населення. 

Особливої уваги потребує дослідження де-
мографічної ситуації саме у Дніпропетровській 
області. Вони виконані на основі статистичних 

даних Головного управління статистики у 
Дніпропетровській області у 1995–2012 роках 
за наявною чисельністю населення (табл. 1). 
Станом на 1 січня 2010 року кількість населен-
ня по області складала 3 млн 355 тис. 517 чол. 
Кількість осіб у віці, старшому за працездат-
ний, становить 25 %, тобто дещо вище серед-
нього показника по Україні. За даними Голов-
ного управління статистики у Дніпропетровсь-
кій області у 1995–2012 рр. з розподілом насе-
лення за статтю в середньому щорічне 
скорочення населення по області складає 19–20 
тис. чол. (рис. 3). 

Таблиця 1  

Динаміка чисельності населення Дніпропетровської області у 1995-2012 рр. на 1 січня (тис. осіб) 

Рік  
Чисельність наявного населення Чисельність постійного населення 

Всього 
у тому числі 

Всього 
у тому числі 

міське сільське чоловіки жінки 

1995 3888,8 3255,5 633,3 3846,3 1782,1 2064,2 

1996 3848,3 3218,6 629,7 3803,9 1761,0 2042,9 

1997 3805,0 3179,0 626,0 3757,4 1737,8 2019,6 

1998 3758,7 3139,1 619,6 3715,8 1717,3 1998,5 

1999 3714,9 3097,4 617,5 3679,5 1699,4 1980,1 

2000 3662,6 3048,5 614,1 3640,8 1679,5 1961,3 

2001 3612,6 3002,4 610,2 3600,3 1658,8 1941,5 

20021 3567,6 2960,3 607,3 3561,2 1638,5 1922,7 

2003 3532,8 2933,6 599,2 3529,5 1622,3 1907,2 

2004 3502,9 2911,7 591,2 3499,5 1606,8 1892,7 

2005 3476,2 2893,5 582,7 3472,9 1592,4 1880,5 

2006 3447,2 2874,1 573,1 3443,9 1577,2 1866,7 

2007 3422,9 2856,3 566,6 3419,6 1564,5 1855,1 

2008 3398,4 2836,2 562,2 3395,1 1551,2 1843,9 

2009 3374,2 2816,2 558,0 3370,9 1538,9 1832,0 

2010 3355,5 2801,3 554,2 3352,2 1530,1 1822,1 

2011 3336,5 2785,4 551,1 3333,2 1521,4 1811,8 

2012 3320,3 2772,2 548,1 3317,0 1514,4 1802,6 
 

Джерело:[За даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області] 
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Рис. 3. Діаграма чисельності населення Дніпропетровської області за статтю 

Джерело: [Розробка автора] 

 

Аналізуючи динаміку чисельності населен-
ня Дніпропетровської області, необхідно за-
уважити, що цей показник має стійку тенден-
цію до поступового зниження. Дослідження 
чисельності населення як ряду динаміки доці-
льно провести ланцюговим методом за допомо-
гою показника темпу росту, який в цьому випа-
дку може бути застосований як показник темпу 
зниження. Результати досліджень, наведені на 
рис. 3, дозволяють зробити висновок про те, що 
максимальне зниження чисельності як чолові-
ків, так і жінок припадає на 1996–1998 та 2000–
2003 роки. Автор припускає, що на загальну 
величину зниження населення саме в ці роки 
вплинуло два фактори: природне скорочення і 
міграція населення. 

За даними діаграми темпів зменшення насе-
лення Дніпропетровської області (рис. 4) також 
можна зробити висновок про уповільнення те-
мпів зменшення як за загальною чисельністю, 
так і за статевою ознакою. 

Станом на 1 січня 2013 року чисельність на-
селення склала 3 307,8 тис. чол., загальне зни-
ження чисельності населення упродовж 
2012 року склало 12,5 тис. чол. і сталося ви-
ключно за рахунок його природного скорочен-
ня. До речі, упродовж 2012 року кількість при-
булих мігрантів зросла проти 2011 року на 
5,4 % і склала 48,6 тис. осіб, число вибулих збі-
льшилось на 0,8 % і дорівнювало 46,7 тис. осіб. 
Переважну частину мігрантів, які переїхали на 
постійне проживання до Дніпропетровщини, 
склали прибулі з областей України − 75,1 %, з-
за кордону  − 24,9 %. Більшість осіб, що виїха-
ли за межі області, обрали своїм місцем прожи-
вання регіони України (93,5 %), решта емігру-
вали до інших держав [5]. В подальших дослі-
дженнях доцільно за такою методикою проана-
лізувати демографічну ситуацію в усіх регіонах 
України. 
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Рис. 4. Діаграма темпів зменшення населення Дніпропетровської області за статтю 

Джерело: [Розробка автора] 

 

Висновки 

1. Сценарій розвитку демографічної ситуації 
України на період до 2050 р. повинен стати ос-
новою державної стратегії соціального та еко-
номічного розвитку і вимагає пристосування 
економіки та соціальної сфери до специфіки 
«старого населення». 

2. Напрями демографічної політики держави 
мають спрямовуватися передусім на підвищен-
ня рівня та поліпшення якості життя населення. 
Акценти варто робити не на кількісних, а на 
якісних параметрах демографічного відтво-
рення. 

3. Необхідно сконцентрувати зусилля дер-
жави на вирішенні поточних і стратегічних за-
вдань − економічному забезпеченні відтво-
рення населення, належному соціальному захи-
сті сімей з дітьми та осіб похилого віку, поліп-
шенні екологічної ситуації, зниженні ви-
робничого та побутового (передусім, пов'яза-
ного з транспортом) травматизму, популяриза-

ції здорового способу життя (зниженні масшта-
бів тютюнопаління, особливо серед молоді, фо-
рмуванні культури вживання алкогольних на-
поїв), забезпеченні доступності якісної медич-
ної допомоги та освіти, що, зрештою, стане ва-
гомим підґрунтям для переходу до сучасного 
режиму відтворення населення і підвищення 
тривалості повноцінного активного його життя. 
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