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І. Вступ 
Для сучасної демографічної ситуації в 

Україні характерні різке зменшення наро-
джуваності, збільшення смертності і відсут-
ність природного приросту; постаріння на-
селення та збільшення “навантаження” на 
працездатну його частину; скорочення три-
валості життя як чоловіків, так і жінок; погі-
ршення здоров’я нації; інтенсифікація мігра-
ційних процесів, вплив яких на демографічні 
та соціально-економічні показники супереч-
ливий і нерідко негативний. Така вкрай не-
сприятлива демографічна ситуація продов-
жує погіршуватися. Однак проблему розро-
бки ефективного демографічного регулю-
вання навіть у таких умовах не можна зво-
дити тільки до ліквідації існуючих негатив-
них явищ. Помилково вважати, що її актуа-
льність має тимчасовий характер, який 
втратить свою злободенність після того, як 
означені проблеми будуть подолані. Такий 
підхід може посилити увагу до 
кон’юнктурних, окремих аспектів активізації 
державного регулювання на шкоду глоба-
льним, які мають широке історичне значен-
ня. 

Правильно зрозуміти історичну специфі-
ку самовідтворення населення в нашій краї-
ні на сучасному етапі можна лише за умови 
врахування особливостей загального уст-
рою соціального організму держави, загаль-
ної спрямованості соціально-економічного 
розвитку. Разом з тим цей аспект не можна 
правильно оцінити, порівнюючи його тільки 
з минулим, не уявляючи хоча б найзагаль-
ніші контури майбутнього. Тільки погляд у 
майбутнє може конструктивно змінити ситу-
ацію, що склалася, на краще.  

Особливості процесів вироблення та ре-
алізації демографічної політики в Україні 
досліджуються О. Грішновою, Н. Левчук, 
Е. Лібановою, С. Мокієнко, О. Осауленко, 
В. Піскуновим, Л. Чепелевською, П. Шевчук 
та ін. Утім, стратегічні аспекти демографіч-
ної політики потребують уточнення. З огля-
ду на це розробка наукового підґрунтя для 
визначення завдань демографічного розви-
тку на довгострокову перспективу набуває 
особливої актуальності. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення стратегічних 

пріоритетів демографічної політики України, 

спираючись на загальну методологію, при-
йняту в офіційних документах, аналіз науко-
вих визначень вчених, а також на вивчення 
сучасних уявлень світової спільноти щодо 
досліджуваної проблеми, зокрема у країнах-
сусідах – Росії та Білорусі. 

ІІІ. Результати 
Цілі і завдання державного регулювання 

демографічних процесів полягають не сті-
льки в тому, щоб усувати несприятливі нас-
лідки соціально-економічного розвитку, ней-
тралізувати небажані явища, що виникають 
унаслідок неузгодженості розвитку різних 
сторін життя суспільства, скільки в тому, 
щоб не допускати диспропорцій у соціаль-
ному розвитку, що викликають збої в демо-
графічному. Інакше кажучи, ефективне ре-
гулювання демографічного розвитку повин-
но бути завбачливим, мати профілактичний 
характер, а не обмежуватися “ремонтними” 
функціями. Зрозуміло, останні дуже важливі 
і необхідні, але не є основними, провідними. 

Основним офіційним документом, що ви-
значає позиції нашої держави з проблеми 
демографічного розвитку, є Стратегія демо-
графічного розвитку в період до 2015 р., 
затверджена Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.06.2006 р. № 879.  

Метою Стратегії є поліпшення якісних 
характеристик рівня життя населення та 
гармонізація процесів його відтворення на 
основі відродження духовності української 
нації та національних традицій, відновлення 
сімейних цінностей, забезпечення мораль-
ного здоров’я сім’ї, виховання свідомого ба-
тьківства та запобігання соціальному сиріт-
ству [1].  

Основні завдання Стратегії:  
– підвищення рівня народжуваності та 

розвиток сім’ї;  
– поліпшення здоров’я, зниження рівня 

смертності та збільшення тривалості 
життя населення;  

– регулювання міграційних процесів;  
– подолання негативних наслідків старін-

ня населення;  
– демографічний розвиток регіонів [1]. 

Проаналізуємо, як сформульовано стра-
тегічні пріоритети демографічного розвитку 
світової спільноти, а також у найближчих 
країнах-сусідах – Росії та Білорусі.  
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В останні роки у світовій практиці офіцій-
но проголошено пріоритет загальнолюдсь-
ких інтересів перед усіма іншими. Так, у ре-
комендаціях, прийнятих міжнародною спіль-
нотою на конференції ООН з навколишньо-
го середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 
1992 р.), стратегічна мета демографічного 
розвитку полягає в задоволенні потреб і пі-
двищенні якості життя нинішніх поколінь без 
завдання шкоди можливості майбутніх по-
колінь задовольняти свої потреби. 

На Каїрській конференції (1994 р.) з на-
родонаселення сформульовано основні 
принципи розвитку народонаселення, вихо-
дячи з яких всі країни світу повинні здійсню-
вати демографічну політику, покликану 
сприяти становленню суспільних відносин і 
форм організації демографічних процесів, 
просуванню населення в напрямі його ста-
лого розвитку і підвищення якості. Це поло-
ження і принципи розвитку народонаселен-
ня підтверджені і на конференції з народо-
населення в Нью-Йорку (1997 р.), де також 
наголошувалося на необхідності станов-
лення таких соціально-економічних умов 
розвитку країн, які б сприяли відтворенню 
населення все більш високої якості у всіх 
соціальних групах. 

Аналізуючи рекомендації світової спіль-
ноти, відзначимо, що акцент робиться пере-
дусім на необхідності створення таких соці-
ально-економічних і екологічних умов, які 
сприяли б, по-перше, постійному поліпшен-
ню відтворення населення і, по-друге, мак-
симально можливому підвищенню якості 
самого населення. 

У Концепції демографічної політики Ро-
сійської Федерації на період до 2015 р., 
прийнятій у травні 2001 р., знаходимо таке 
визначення: “мета демографічної політики 
Російської Федерації повинна полягати у 
поступовій стабілізації чисельності насе-
лення та формуванні передумов подальшо-
го демографічного зростання, мобілізуючи 
для цього як відтворювальні, так і міграційні 
компоненти” [2]. Аналогічне визначення за-
пропоновано колективом авторів Інституту 
соціології РАН у брошурі “Демографічна по-
літика: мета, принципи, пріоритети” під ре-
дакцією Л.Л. Рибаковського, в якій зазнача-
ється, що сформульована мета визначаєть-
ся інтересами національної безпеки, новими 
геополітичними реаліями країни, підтрим-
кою стійкої рівноваги “як однієї зі складових 
багатополюсного світу, піднесення її еконо-
мічної та оборонної могутності, без чого не-
можливе збереження державного потенціа-
лу на рівні, що відповідає сучасним умовам” 
[3, с. 5]. Як бачимо, у цих матеріалах основ-
на увага приділяється, по-перше, стабіліза-
ції кількості населення Росії, іншими слова-
ми, запобіганню подальшій депопуляції як 
головному дестабілізатору стійкої рівноваги 

країни і, по-друге, збереженню державного 
потенціалу країни шляхом мобілізації як від-
творювальних, так і міграційних процесів. 

У Білорусі в 1998 р. розроблено та при-
йнято Концепцію державної демографічної 
політики, у якій метою державної демогра-
фічної політики визначено “створення на 
основі підвищення рівня і якості життя умов, 
що забезпечують реалізацію національних 
демографічних інтересів у поєднанні з інте-
ресами людини” [4]. При цьому вказується, 
що національним інтересам відповідає фо-
рмування такого типу демографічного відт-
ворення, характерними рисами якого є стій-
ке зниження смертності і збільшення очіку-
ваної тривалості життя; свідомо регульова-
на народжуваність, що забезпечує дещо 
розширений (близький до простого) режим 
відтворення; прогресивна статево-вікова 
структура населення, що забезпечує повне 
заміщення поколінь; здорове дитяче поко-
ління як базис відтворення населення; оп-
тимальні внутрішні і зовнішні міграційні про-
цеси. Як бачимо, ключовими в цьому визна-
ченні є, по-перше, підвищення рівня і якості 
життя населення і, по-друге, на основі цього 
– оптимізація відтворювальних (народжува-
ність і смертність) і міграційних процесів. 

Таким чином, підводячи підсумок аналізу 
різних визначень досліджуваного питання, 
можна сказати таке: 
– у світовій практиці основним у визна-

ченні стратегічної мети демографічного 
розвитку є становлення таких суспіль-
них відносин, які б сприяли постійному 
поліпшенню відтворення населення все 
більш високої якості у всіх соціальних 
групах; 

– у російській Концепції, на думку вчених, 
у довгостроковій перспективі для націо-
нальної безпеки головним є створення 
таких суспільних умов, які б сприяли 
спочатку стабілізації, а потім і демогра-
фічному зростанню; 

– у Концепції державної демографічної 
політики Білорусі основний упор робить-
ся на поліпшення рівня і якості життя 
для реалізації демографічних інтересів 
суспільства і людини. 

З урахуванням зазначених положень 
сформулюємо авторське розуміння страте-
гічної мети демографічного розвитку Украї-
ни, виходячи з таких критеріїв: стратегічна 
мета демографічного розвитку має відпові-
дати інтересам національної та демографі-
чної безпеки України, її новим геополітич-
ним реаліям, піднесенню її соціально-
економічного, екологічного і культурного 
розвитку, з урахуванням національних цін-
ностей і пріоритетів, з одного боку, і міжна-
родним нормам – з іншого. Отже, стратегіч-
ною метою має стати максимальне просу-
вання демографічного розвитку шляхом по-
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ліпшення умов відтворення населення все 
більш високої якості, мобілізуючи для цього 
всі види громадського життя країни з метою 
поступової стабілізації, а потім і зростання 
кількості населення. 

Для цього найближчим часом важливо 
створити умови для відтворення населення, 
близькі до тих, які є в розвинених країнах: 
невисока, свідомо регульована народжува-
ність, що забезпечує близький до простого 
режим відтворення; низька смертність і пос-
тійно зростаюча тривалість життя. У сфері 
міграції передбачається підвищити масшта-
би, інтенсивність, ступінь керованості мігра-
ційних переміщень на основі реалізації від-
повідних законодавчих та інших норматив-
них актів, а також економічних стимулів. 
Важливо забезпечити, виходячи із загаль-
нонаціональних інтересів, раціональний ро-
зподіл внутрішніх і зовнішніх міграційних 
потоків таким чином, щоб вони сприяли ско-
роченню депопуляції, а потім стабілізації 
(зростанню) кількості населення України. 

Звідси випливає, що проблема розробки 
ефективного державного регулювання 
пов’язана зі створенням необхідних соціа-
льно-економічних передумов як для ліквіда-
ції у відтворенні населення тих негативних 
явищ, причини виникнення яких зумовлені 
особливостями минулих етапів соціально-
економічного розвитку, так і для досягнення 
стратегічної мети. Основною з цих переду-
мов є вихід з соціально-економічної та де-
мографічної кризи, що пов’язано з поліп-
шенням якості населення та його трудового 
потенціалу, оскільки ця проблема в ринковій 
економіці не тільки зберігається, але ще бі-
льше актуалізується. Тому неприпустимо 
вирішення яких би то не було проблем за 
рахунок ігнорування демографічних. Такі 
спроби не тільки неефективні, а й можуть 
призвести до незворотних втрат соціально-
економічного та політичного характеру. 

В умовах демографічної кризи, коли па-
дає народжуваність, зростає смертність на-
селення, підривається відтворювальний по-
тенціал, державне регулювання демографі-
чних процесів набуває особливого значен-
ня. Важливо підтримувати тип відтворення 
населення, що сприяє поліпшенню якості 
населення. Однак більшість сучасних вче-
них та громадських діячів в основному оріє-
нтовані на підвищення рівня народжуванос-
ті, хоча вивчення досвіду зарубіжних країн 
показало, що збільшення народжуваності за 
допомогою найактивніших і дорогих заходів 
навіть у тих країнах, які не переживали кри-
зової ситуації, малоефективне. Стимулю-
вання ж народжуваності в умовах економіч-
ної кризи без переходу на більш високий 
рівень продуктивності праці тим більш не-
можливе.  

У сформованих соціально-економічних 
умовах при гострому дефіциті ресурсів осо-
бливо актуалізується проблема визначення 
напрямів найбільш ефективного вкладення 
коштів. Одним з таких напрямів у сучасних 
умовах є збереження здоров’я нації. Висока 
питома вага виробництв із несприятливими 
для здоров’я умовами праці, негативний 
вплив на загальне та генеративне здоров’я 
населення забрудненого навколишнього 
середовища і, зокрема, демографічні нас-
лідки Чорнобильської катастрофи, зростан-
ня захворюваності населення у всіх вікових 
групах, перевищення більш ніж у 3,3 раза 
чоловічої смертності над жіночою в працез-
датному віці, висока порівняно з економічно 
розвиненими країнами дитяча смертність – 
ті найважливіші проблеми, довкола яких 
повинна формуватися система заходів, 
спрямованих на оздоровлення умов відтво-
рення населення України в сучасній кризо-
вій ситуації. Ці заходи соціально привабливі 
та економічно вигідні, оскільки безпосеред-
ньо пов’язані з умовами праці та побуту на-
селення. До того ж традиційно в демографі-
чному розвитку основна увага приділялася 
вирішенню проблем народжуваності і недо-
статньо – збереженню наявного населення, 
його здоров’ю, що призводило до зниження 
ефективності вжитих державних заходів з 
оздоровлення демографічної ситуації. 

Слід враховувати і те, що, коли виробни-
цтво висуває все більш високі вимоги до 
кваліфікації зайнятих, зростає роль якості 
населення і його робочої сили не тільки у 
соціально-гігієнічному, а й в соціально-
економічному плані. Тому в умовах станов-
лення цивілізованих ринкових відносин 
державна політика і за основною метою, і за 
змістом, і за формою здійснення повинна 
бути спрямована на створення умов для 
підвищення якості населення і його робочої 
сили, що відповідає інтересам і особистості, 
і суспільства. Отже, чим швидше ми візьме-
мося за вирішення проблем поліпшення 
здоров’я та підвищення соціально-
економічної якості населення, тим менш 
хворобливими і більш ефективнішими бу-
дуть шляхи вирішення всього комплексу 
проблем народонаселення. Тут важливе 
значення має ретельне вивчення світового 
досвіду, зокрема тих країн, де соціально-
економічний розвиток був цілком нормаль-
ним, характеризувався очевидними успіха-
ми у вирішенні соціальних, економічних, на-
ціональних проблем, але, тим не менш, 
прийшов до депопуляції. 

Разом з тим переорієнтація державного 
регулювання з подальшого посилення захо-
дів щодо збільшення народжуваності на 
збереження і зміцнення соціального, фізич-
ного і психічного здоров’я поколінь, а також 
на поліпшення соціально-професійних хара-
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ктеристик населення не повинна призвести 
в майбутньому, після виходу з кризи, до 
втрати стратегічного орієнтира демографіч-
ного розвитку – єдності якості і кількості, 
властивої її основній стратегічній меті. Тіль-
ки така єдність може забезпечити нам спри-
ятливі демографічні перспективи. 

IV. Висновки 
Розуміння стратегічної мети демографіч-

ного розвитку України повинне базуватись 
на таких критеріях: стратегічна мета демо-
графічного розвитку має відповідати інте-
ресам національної та демографічної без-
пеки України, її новим геополітичним реалі-
ям, піднесенню її соціально-економічного, 
екологічного і культурного розвитку, з ура-
хуванням національних цінностей і пріори-
тетів, з одного боку, і міжнародним нормам 
– з іншого. Отже, стратегічною метою має 
стати максимальне просування демографі-
чного розвитку шляхом поліпшення умов 
відтворення населення все більш високої 
якості, мобілізуючи для цього всі види гро-
мадського життя країни з метою поступової 
стабілізації, а потім і зростання кількості на-
селення. 

Головними в офіційних державних про-
грамах країни в довгостроковій перспективі 
має стати стабілізація всіх видів суспільного 
життя для подальшого розвитку населення, 
а в середньостроковому періоді – зміцнення 
здоров’я населення та підвищення його рів-
ня життя. 

Державне регулювання демографічного 
розвитку соціально орієнтованого суспільс-
тва досягається в процесі поступового пе-
ретворення і вдосконалення всіх видів соці-
альних відносин, видів і форм життєдіяль-
ності населення, на яке повинна бути спря-
мована соціально-економічна політика. То-
му демографічний розвиток має розгляда-

тися не тільки як складова, а і як стратегічна 
орієнтація соціально-економічного регулю-
вання. При цьому завдання в галузі демо-
графічного розвитку повинні вирішуватися 
за допомогою зусиль усіх видів соціальної 
політики (в галузі праці і заробітної плати, 
зайнятості, освіти та професійного навчан-
ня, охорони здоров’я, соціального забезпе-
чення тощо). Не випадково в останнє деся-
тиліття Європа неухильно прагне розробити 
на основі усвідомлених економіко-
демографічних співвідношень таку соціаль-
ну політику, яка сприяла б одночасно здійс-
ненню цілей політики народонаселення. 

Напрямом подальших досліджень має 
стати розробка дієвих механізмів реалізації 
стратегічних пріоритетів державної демо-
графічної політики України з урахуванням 
світового досвіду та національних особли-
востей демографічного розвитку. 
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