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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динаміка чисельності населення і вектор руху цього про"

цесу в близькій перспективі завжди повинен бути під постійним

контролем, особливо в критичні періоди розвитку суспільства.

У період 1990—2015 років. проходить загрозливий процес

депопуляції населення України внаслідок високої смертності

та зростання захворювань на туберкульоз, серцево"судинні

захворювання, діабет, трофологічної етіології і т.п. [5; 6; 7].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На демографічні процеси впливають багато факторів,

основними з них є економічні процеси, здоров'я нації та про"

довольчий рівень забезпеченості населення повноцінним ра"

ціоном харчування, створення сприятливих умов розвитку

молодого покоління людей (забезпечення освіти, працев"

лаштування, житла, достойної оплати праці тощо) [1; 3].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Провести системний аналіз соціально"економічних фак"

торів, які зумовлюють кумулятивний вплив на демографічну

ситуацію в Україні.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вихідні матеріали використані із статистичних щорічників

України — "Державної служби статистики" та "Сільське госпо"

дарство України", "Методика розрахунку рівня економічної без"

пеки України" та інші опубліковані літературні джерела [1; 2; 3].

Об'єкт дослідження — демографічні процеси населен"

ня України за період 1990—2010 роки.

Методи досліджень — історичний з використанням рет"

роспективного аналізу, варіаційно"статистичний та популя"

ційно"трофологічний [1; 3].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У систему демографічної безпеки кожної держави входить

комплекс факторів, провідними з яких є економічні, а також інди"

катори стабільності виробництва, споживання сільськогоспо"

дарської продукції та біологічної безпеки продовольства. Еконо"
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міка України спрямована на так звані "швидкі гроші", без знач"

них вкладень у будівництво нових заводів, фабрик, електро"

станцій, тваринницьких комплексів і т.п. Часто обіг проходить за

схемою "гроші — гроші", хоч, як відомо, К. Маркс довів, що більш

стабільна система обігу включає: "гроші — товар — гроші". Спро"

щена схема обігу може використовуватись на короткий період

розвитку суспільства, тому затяжний період використання "швид"

ких грошей" веде за собою різке зростання рівня девальвації гро"

шей, нестабільності банківської системи, кризових явищ у секто"

рах економіки, зростання безробіття та соціальної напруги в

суспільстві. Монетарна політика ("швидкі гроші") вигідна почат"

ковому сегменті бізнесу, накопичення стартового капіталу, але

для держави в цілому цей процес готує революційну ситуацію,

внаслідок вивезення капіталу за межі держави, ухилення від спла"

ти податків, створення корупційних пірамід і т.п.

Вказані процеси набули найбільшого поширення в аг"

рарному сегменті економіки України, особливо в окремих

регіонах, зокрема, в Житомирській, Київській, Кіровог"

радський, Дніпропетровській, Харківській областях.

Різко зростають негативні процеси, що зумовлюють

економічну небезпеку в Україні на рівні макроекономіки,

фінансової складової, зовнішньоекономічної, інвестиційної

сфери, науково"технологічної, енергетичної, виробничої,

демографічної, соціальної та продовольчої безпеки [5].

Дано наукове визначення поняття демографічної безпеки:

"стан захищеності держави, суспільства та ринку праці від

демографічних загроз, при якому забезпечується розвиток

України з урахуванням сукупності збалансованих демогра"

фічних інтересів держави, суспільства і особливості відпо"

відно до конституційних прав громадян України" [1].

Допомога держави матерям за новонароджених дітей спри"

яла певному поліпшенню коефіцієнта відтворення населення, але

цей "материнський капітал" не вирішить проблеми демографіч"

ної загрози, тому що прискорено не створюється база розши"

рення промисловості, не будуються потужні тваринницькі комп"

лекси, енергетичні підприємства і т.п. для забезпечення в майбутнь"

ому зайнятості робочої сили.

Демографічна криза в Україні посилилась, починаючі з

1990 років. Статистичні дані свідчать, що кількість наявного
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населення України за 1990—2010 роки скоротилась на 12

%, особливо цей негативний процес характерний для

сільського населення (табл. 1).

Як видно із таблиці, процес скорочення чисельності сільсько"

го населення значно випереджає міське населення, що потенцій"

но загрозливо для створення стабільного продовольчого ринку

при слабо організованій системі великомасштабного аграрного

виробництва.

Вектор демографічних процесів визначається показниками

кількості народжених, померлих та природного приросту насе"

лення (табл. 2).

У 2010 році природне скорочення популяції в Україні стано"

вило 200, 5 тис. осіб. Зменшення чисельності сільського населен"

ня в Україні у 1991 р. склало 58,1, в 2010 р. — 96,0 тис. осіб. По"

ряд з іншими індикаторами демографічної безпеки в Україні спо"

стерігаються негативні зміни коефіцієнтів народжуваності, смер"

тності та природного приросту населення.

Наприклад, у 1990 р. коефіцієнт природного приросту насе"

лення України був позитивний (+ 0,5 тис. на 1 тис. наявного насе"

лення), то в сільській місцевості в 2005 р. він становив мінус 167.

Середня тривалість життя людини суттєво впливає на демог"

рафічну безпеку держави. Цей індикатор включає економічні, соц"

іальні, екологічні, медичні, побутові та інші фактори суспільного та

індивідуального життя. Економісти вважають, що граничні значен"

ня показників демографічної безпеки за цим показником склада"

ють, — нижню межу — 65 років, оптимальну — 70, верхню — 75

років [7]. Відомо, що середня тривалість життя жіночого населен"

ня перевищує цей показник чоловічого населення на 10 років.

Рівень медичного забезпечення населення часто визначають

коефіцієнтом смертності дітей у віці до одного року. Середньос"

татистичні значення цього показника складають: нижню межу —

0, оптимальну — 1—2, верхню межу — 5—10 осіб. В Україні

коефіцієнти смертності дітей сягають 8—9, що є небезпечним сиг"

налом для держави в цілому.

Вирішальний вплив на демографічну безпеку України має

забезпечення населення якісними продуктами харчування у ме"

дично обгрунтованих межах. Тривалість життя людини, її здоро"

в'я, репродуктивна здатність та інші важливі показники благопо"

луччя суспільства, значною мірою зумовлені структурою раціону

харчування, рівня споживання тваринницької продукції як основ"

ного джерела білків. Середнє споживання населенням України

м'яса та м'ясопродуктів, молока, риби значно менше рекомендо"

ваних норм. Особливу небезпеку становить неконтрольований

процес насичення харчових продуктів різними добавками, фер"

ментами, хімічних розпушувачів та рослинної олії і білків з ГМО,

насиченими довго ланцюговими кислотами, які збільшують енер"

гонасиченість раціону до 2930 ккал, з яких за рахунок продуктів

рослинного походження надходило 2193 і тваринного — 805 ккал,

білку — 81 г, в т.ч. 45 г рослинного походження і 36 г тваринного.

Амінокислоти тваринного білка засвоюються організмом люди"

ни на 90%, рослинного — на 60—80%, що часто спричиняє дис"

баланс амінокислот у дітей і людей похилого віку [4].

Отже, за більшістю індикаторів, що характеризують демог"

рафічну ситуацію в Україні, спостерігається загрозливий стан, який

необхідно виправляти комплексом невідкладених програм роз"

витку держави в близькій перспективі.

ВИСНОВОК
Демографічна ситуація в Україні залишається загрозливою.

Тільки комплексом програм економічного, соціального, екологі"

чного, продовольчого та медичного спрямування можливо успі"

шно вийти за 10—15 років із демографічної кризи і забезпечити

стабільний розвиток суспільства і держави, в групі держав інтен"

сивного розвитку.
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Таблиця 1. Динаміка чисельності населення
України, осіб
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209,0 184,0 147,1 141,8 171,1

, ,  
: 

629,6 792,6 758,1 782,0 698,2

-    357,1 476,4 457,1 471,6 431,1
-   

 
272,5 316,2 301,0 310,4 267,1

Таблиця 2. Число народжених, померлих
та природний приріст населення, тис. осіб


