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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах господарювання, потребує уточ-
нення та систематизації понятійно-категоріальний апа-
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Систематизовано категорійно-понятійний апарат державного управління демографічних процесів, що
складається із формуючих категорій (державне регулювання, механізм державного регулювання, еко-
номічний механізм державного регулювання, нормативно-правовий механізм регулювання, організац-
ійний (інституційний) механізм регулювання, демографічна подія, демографічний процес, демографіч-
на ситуація, демографічне явище), які впливають на основні категорії (демографічна політика, держав-
не регулювання демографічних процесів, механізм державного регулювання демографічних процесів,
економічний механізм державного регулювання демографічних процесів, нормативно-правовий ме-
ханізм регулювання демографічних процесів, організаційний (інституційний) механізм регулювання
демографічних процесів, методологія державного регулювання демографічних процесів) та похідні ка-
тегорії (народонаселення, відтворення населення, природний рух населення, природний приріст насе-
лення, народжуваність, смертність, міграції населення, демографічне навантаження, старіння населен-
ня). Основою державного регулювання демографічної політики, яке визначається нами як цілеспрямо-
ваний, обгрунтований процес управлінського впливу суб'єктів управління на об'єкти управління за до-
помогою комплексу економічних, адміністративно-правових, виховних методів впливу, є механізм дер-
жавного регулювання демографічними процесами, який визначається нами як сукупність практичних
засобів, заходів, важелів та стимулів, які дають змогу державі впливати на демографічні процеси з ме-
тою їх регулювання. Реалізація державного регулювання демографічними процесами спрямована на
об'єкти регулювання, зокрема на похідні категорії (народонаселення, відтворення населення, природ-
ний рух населення, демографічний перехід, природний приріст населення, народжуваність, смертність,
міграції населення, демографічне навантаження населення, старіння населення).

Systematized category conceptual apparatus of public administration demographic processes, consisting
of forming categories (government regulation, mechanism of state regulation, economic mechanism of state
regulation, legal regulatory mechanism, organizational (institutional) regulatory mechanism, demographic
event, the demographic process, demographics, demographic phenomenon) that affect the main categories
(demographic, and regulation of demographic processes, the mechanism of state regulation of demographic
processes, the economic mechanism of state regulation of demographic processes, the legal mechanism for
regulating demographic processes, organizational (institutional) mechanisms regulating demographic
processes, methodology of state regulating demographic processes) and derived categories (population,
reproduction, natural movement of population, natural population growth, fertility, mortality, migration,
population pressure, aging population). The basis for state regulation of population policy, which is defined
by us as purposeful, based process management impact business management facilities management through
complex economic, administrative, legal, educational methods influence the mechanism of state regulation
of demographic processes, defined by us as set practical means and measures, instruments and incentives
that enable the state to influence demographic processes for their regulation. Implementation of state
regulation of demographic processes aimed at regulated objects, including derived categories (population,
reproduction, natural increase in population, the demographic transition, population growth, fertility, mortality,
migration, demographic pressure of population, aging population).
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рат, що стосується державного регулювання основних
демографічних процесів та тенденцій.

При цьому понятійно-категоріальний апарат держав-
ного регулювання демографічних процесів складається
із комплексу між собою взаємоузгоджених категорій, що
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стосуються з одного боку — елементів державного ре-
гулювання, методів, інструментів регулювання, а з іншо-
го — демографічних категорій, тенденцій та подій.

Формування й обгрунтування поняття, явища або
процесу — одна зі складних процедур наукового дослі-
дження. Поширена думка про те, що правильне тлума-
чення наукових понять вирішує майже половину науко-
вого завдання з тим, що у термінах фіксується зміст яви-
ща, їх точність сприяє результативності дискусії і ро-
бить мову науки зрозумілою та точною.

Першим серед тих, хто займався спеціальним до-
слідженням прийомів, підходів і законів правильного
мислення, доказів, утворення понять та виведення з них
нових суджень, отримуючи при цьому нові знання, істо-
рики називають учня Платона — видатного давнь-
огрецького філософа і вченого-енциклопедиста Арісто-
теля (384—322 рр. до н. е.). Думка останнього про те,
що шлях до сутності явища лежить через його визна-
чення, відома і поділяється вченими всього світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблеми державної політики Украї-
ни в регулюванні демографічних процесів зумовило не-
обхідність проаналізувати низку наукових тлумачень
основних категорій, понять і термінів.

В одних випадках ми будемо уточнювати їх дефіні-
цію, а в інших — обгрунтовувати семантичний зміст та
межі застосування окремих категорій за допомогою
підходів металогіки.

Проблемам державного регулювання присвячені
праці таких вчених, як: Белянського В.П., Вороніна А.Г.,
Дідківської Л.І., Дєгтяра А.О., Долішнього М.І., Кузнє-
цова А.О., Лесечко М.Д., Нижник Н.Р., Пономаренка
Б.Т., Рудницької Р.М., Чемериса А.О. та інших. Демог-
рафічні процеси досліджували такі вчені, як: Гаврилен-
ко О.П., Гордісь Н.Р., Заярна Н.М., Лібанова Е.М., Ло-
тоцька В.В., Стешенко В.В., Тертишна Л.С. та інші. Про-
те так і не було сформовано цілісне бачення категорій
державного регулювання демографічних процесів.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є систематизація понятійно-катего-

ріального апарату та формування базових визначень по-

нять, що належать до категорії державного регулюван-
ня демографічних процесів.

Завданням статті є визначення базових понять та ка-
тегорій у системі регулювання демографічних процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Базовими поняттями у системі регулювання демог-
рафічних процесів виступають категорії: "демографіч-
на політика", "державне регулювання демографічних
процесів" як складова, що забезпечує реалізацію демог-
рафічної політики.

У проаналізованій науковій літературі у галузі дер-
жавного управління та державного регулювання існує
значна кількість понять, які також можна розглядати як
базові до категорії "державного регулювання демогра-
фічних процесів", зокрема: "механізм державного ре-
гулювання демографічних процесів" та його окремі
складові — "економічний механізм державного регу-
лювання демографічних процесів", "нормативно-право-
вий механізм регулювання демографічних процесів",
"організаційний механізм регулювання демографічних
процесів", а також поняття "методології державного
регулювання демографічних процесів" як системи за-
собів та способів забезпечення регулювання.

Окрім цього, похідними категоріями — об'єктами
державного регулювання демографічних процесів на-
лежать такі поняття: народонаселення, відтворення на-
селення, природний рух населення, демографічний пе-
рехід, природний приріст населення, народжуваність,
смертність, міграції населення, демографічне наванта-
ження населення, старіння населення. Систематизацію
понятійно-категоріального апарату державного регулю-
вання демографічних процесів наведемо у (табл. 1).

Для аналізу базового (основного) понятійно-категорі-
ального апарату державного регулювання демографічних
процесів, розкриємо сутність деяких формуючих категорій.

За даними вільної енциклопедії, дефініція "держав-
не регулювання" — це сукупність інструментів, за до-
помогою яких держава встановлює вимоги до підпри-
ємств і громадян [1].

Державне регулювання визначається вітчизняними
науковцями як система заходів задля здійснення підтри-
муючої, компенсаційної та регулюючої діяльності держа-

Таблиця 1. Система категорій державного регулювання демографічних процесів

 Категорії  Категорії  Категорії 
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Державне регулювання 
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н
і к
ат
ег
ор
ії 

Демографічна політика 

П
ох
ід
н
і к
ат
ег
ор
ії 

Народонаселення 

Механізм державного 

регулювання 

Державне регулювання демографічних 

процесів 

Відтворення населення 

Економічний механізм 

державного регулювання 

Механізм/механізми державного 

регулювання демографічних процесів 

Природний рух населення 

Нормативно-правовий 

механізм регулювання 

Економічний механізм державного 

регулювання демографічних процесів 

Природний приріст населення 

Організаційний 

(інституційний) механізм 

регулювання 

Нормативно-правовий механізм 

регулювання демографічних процесів 

Народжуваність 

Демографічна подія Організаційний (інституційний) механізм 

регулювання демографічних процесів 

Смертність 

Демографічний процес Методологія державного регулювання 

демографічних процесів 

Міграції населення 

Демографічна ситуація - Демографічне навантаження 

Демографічне явище - Старіння населення 

Власна розробка автора.
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ви, спрямованої на створення нормаль-
них умов ефективного функціонування
ринку та вирішення складних соціально-
економічних проблем розвитку націо-
нальної економіки і всього суспільства
[2, с. 22] (табл. 1).

Основою державного регулюван-
ня виступає механізм державного ре-
гулювання. Механізм державного ре-
гулювання визначається сукупністю
форм, методів, засобів впливу на еко-
номіку, що охоплюють економічні
відносини, які склалися між суб'єкта-
ми та об'єктами регулювання в процесі
визначення та реалізації мети [3, с. 33].

Аналізуючи сутність демографіч-
ного процесу як об'єкта впливу держав-
ного регулювання, визначимо демогра-
фічний процес, як послідовність одна-
кових демографічних подій у житті лю-
дини (народжуваність, смертність).

Згідно з статистичною методоло-
гією "демографічний процес" — це множина однорідних
демографічних подій, що відбуваються з населенням в
цілому (народжуваність, смертність, шлюбність, розлу-
чуваність та міграційний рух населення) [21].

Безпосередньо із категорією "демографічний про-
цес" пов'язані наступні категорії: "демографічна подія",
"демографічне явище".

Взаємосистемність цих категорій та їх трактування
наведемо на рисунку 1.

Основою в державному регулюванні демографічних
процесів виступає демографічна політика.

"Демографічна політика" — цілеспрямована діяль-
ність державних органів та інших соціальних інститутів
у сфері регулювання процесів відтворення населення,
система цілей та засобів їх досягнення. У широкому
розумінні демографічну політику інколи ототожнюють
із політикою народонаселення, у вузькому — розгля-
дають як одну з її складових, поряд з регулюванням
умов зайнятості та праці, а також рівня життя та соц-
іального забезпечення населення [4, c. 197].

У економічній енциклопедії дефініція "демографіч-
на політика" звучить так, це система загальноприйня-
тих на рівні управління і концептуально об'єктивних за-
собів, за допомогою яких держава та її соціальні інсти-
тути, передбачають досягнення встановлених якісних та
кількісних цілей демографічного розвитку, що відпові-
дають перспективним цілям соціально-економічного
розвитку держави загалом [5, с. 306—307].

За визначенням О. Гавриленко, "демографічна по-
літика" — це діяльність органів державного управління і
соціальних інститутів, спрямована на створення сталих
кількісних та якісних параметрів відтворення населення [6].

З метою подолання негативних демографічних тен-
денцій в Україні потрібна активна демографічна політи-
ка, яка є частиною соціальної економічної політики су-
спільства в цілому.

Демографічна політика складається з таких еле-
ментів: вплив на умови праці, тобто визначення межі
працездатного віку, тривалості робочого дня, турбота
про охорону праці тощо; поліпшення життєвих умов усіх

верств населення — підвищення заробітної плати та
рівня доходів, покращення житлових умов, забезпечен-
ня медичним обслуговуванням та ін.; заходи, спрямо-
вані на те, щоб суспільство впливало на процеси при-
родного руху населення.

Отже, можемо навести наступне трактування "де-
мографічної політики" — це діяльність держави, спря-
мована на розвиток соціальних і економічних параметрів
відтворення населення та народонаселення, яка фор-
мується комплексом концепцій стратегій та планів де-
мографічного розвитку.

Відповідно, державне регулювання демографічних
процесів можемо розглядати, як цілеспрямований, об-
грунтований процес управлінського впливу суб'єктів уп-
равління (органів виконавчої влади, що регулюють де-
мографічні процеси) на об'єкти управління (демографічні
процеси та ситуації, зокрема народжуваність, смертність,
природний приріст, відтворення населення, міграції на-
селення тощо) за допомогою комплексу економічних,
адміністративно-правових, виховних методів впливу, що
можуть реалізовуватись у прямій та опосередкованій
формі для формування позитивних та подолання нега-
тивних демографічних тенденцій та демографічних криз.

А завданнями державного регулювання демогра-
фічними процесами у сучасних умовах є: усування неспри-
ятливих наслідків соціально-економічного розвитку; ней-
тралізація небажаних явищ, що виникають внаслідок не-
узгодженості розвитку різних сторін життя суспільства;
зменшення диспропорцій у соціальному розвитку; нор-
малізація відтворювання населення і забезпечення стаб-
ільності демографічного розвитку держави.

Із категорією "державне регулювання демографіч-
них процесів" пов'язана категорія "механізму держав-
ного регулювання демографічних процесів".

Н. Нижник стверджує, що механізм управління —
це складова частина системи управління, що забезпе-
чує вплив на фактори, від стану яких залежить резуль-
тат діяльності управлінського об'єкта [7, с. 49].

Механізм державного управління, за А. Кузнєцовим,
— це система, тобто внутрішньо організована сукупність
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елементів, що мають спільну природу та утворюються
на основі дії об'єктивних закономірностей та суспіль-
них випадковостей, з метою самозбереження чи само-
розвитку існуючих зв'язків між окремими суспільними
явищами [8, с. 13].

Відповідно, механізм державного регулювання де-
мографічними процесами є сукупністю практичних за-
собів, заходів, важелів та стимулів, які дають змогу дер-
жаві впливати на демографічні процеси з метою їх ре-
гулювання, і складається із економічної, організаційної
та правової складової.

Комплексний механізм державного управління
може складатися із таких видів механізмів: економіч-
ного, організаційного та нормативно-правового.

Структура механізму державного регулювання де-
мографічними процесами наведена на рисунку 2.

Економічний механізм державного регулювання де-
мографічних процесів — сукупність економічних ме-
тодів, способів, форм і інструментів впливу на демог-
рафічні процеси. Даний механізм передбачає надання
прямої грошової допомоги (допомоги на дітей, однора-
зової допомоги в разі народження дитини, оплачуваної
відпустки вагітним жінкам та післяпологової відпустки,
пільгових позик молодим сім'ям), дотації з державного
бюджету або місцевих бюджетів (обслуговування не-
мовлят, забезпечення місцями у дитячих садках на
пільгових умовах тощо), непрямих грошових допомог
(знижок і пільг переважно багатодітним сім'ям при одер-
жанні житла, встановлення нижчої квартплати), подат-
кові пільги багатодітним сім'ям, сім'ям, які виховують
дітей-інвалідів [9, с. 199].

Організаційний механізм державного регулювання
демографічних процесів — (об'єкти, суб'єкти державно-
го управління, їх цілі, завдання, функції, методи управ-
ління та організаційні структури, а також результат їх
функціонування), а саме: Міністерство освіти і науки Ук-
раїни, Міністерство молоді та спорту України, Державна
служба молоді та спорту України та інші [10, c. 77].

Нормативно-правовий ме-
ханізм державного регулю-
вання демографічних процесів
(нормативно-правове забезпе-
чення: закони i постанови вер-
ховної ради України, укази
президента, постанови i розпо-
рядження кабінету міністрів
України, а також методичні ре-
комендації та інструкції тощо)
[10, c. 77]. Серед них виділи-
мо такі акти законодавства:
постанова Кабінету Міністрів
України "Про затвердження
Стратегії демографічного роз-
витку в період до 2015 року"
від 24.06.2006 № 879; закон
України "Про державну допо-
могу сім'ям з дітьми" від
21.11.1992 № 2811-XII; націо-
нальний проект "Нове життя
нова якість материнства й ди-
тинства"; програма діяльності
Кабінету Міністрів України

"Український прорив: для людей, а не політиків" від
16.01.2008 № 14; постанова Кабінету Міністрів України
про Програму "Українська родина" від 14 березня 2001
р. № 243; розпорядження Кабінету Міністрів України про
затвердження "Концепції безпечного материнства" від 29
березня 2002 р. № 161-р; постанова Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2006 p. № 1849 про затвердження
Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на
період до 2015 p. та інші.

Відповідно, методологія державного регулювання
демографічних процесів визначається, як комплекс ме-
тодів прямого та опосередкованого впливу, що здійсню-
ються через економічне, нормативно-правове та вихов-
не і пропагандистське регулювання.

Методологія державного регулювання демографі-
чних процесів включає такі методи: економічні (оплачу-
вані відпустки, допомога при народженні дітей; допо-
мога на дітей залежно від їх кількості, віку, типу сім'ї;
позики, кредити, податкові і житлові пільги тощо); ад-
міністративно-правові (законодавчі акти, що регламен-
тують укладання шлюбу, розлучення, положення дітей
в сім'ях, аліментні обов'язки, охорону материнства і
дитинства, аборти і використання засобів контрацепції,
соціальне забезпечення тощо); виховні та пропаган-
дистські (формування громадської думки, норми і стан-
дарти демографічної поведінки, певний демографічний
клімат в суспільстві тощо).

Реалізація механізму державного регулювання демог-
рафічних процесів здійснюється через систему методів та
інструментів впливу, що функціонують у межах складових
механізмів. Структура інструментів державного регулюван-
ня демографічними процесами наведена на рисунку 3.

Далі проаналізуємо похідні категорії, що стосують-
ся державного регулювання демографічних процесів,
та які виступають об'єктами демографічного регулюван-
ня держави.

Насамперед об'єктом впливу — є відтворення на-
селення, яке визначається складний суспільний процес,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічні процеси 

Економічний Завдання 

М
ех
ан
із
м
и 

С
уб

’є
кт
и 

 

Міністерство освіти і 
науки України 

Міністерство молоді 
та спорту України 

усування несприятливих 

наслідків соціально-

економічного розвитку 

Організаційний 

Державна служба 

молоді та спорту 

України 
нейтралізація небажаних 

явищ 

Правовий 

зменшення диспропорцій 

у соціальному розвитку 

нормалізація 

відтворювання населення і 
забезпечення стабільності 
демографічного розвитку 

держави 

Рис. 2. Структура механізму державного регулювання
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сформований усією сукупністю
соціально-економічних відносин
суспільства [11, с. 312].

Основою природного відтво-
рення завжди виступає народона-
селення як, в першу чергу, своєрі-
дна біосоціальна система, з домі-
нуванням соціального чинника.
Народонаселення, виступаючи
багатовимірним і специфічним си-
стемним формуванням, визна-
чається як складна, порівняно
стійка сукупність людей, що при-
родно/історичним чином фор-
мується й безперервно само-
відтворюється. У процесі вироб-
ництва та відтворення безпосеред-
нього життя вона й виступає як
головний матеріальний компонент
людського суспільства [7, с. 88].

Підлягає і впливу держави
структура народонаселення, що
формується сукупністю людей, які
здійснюють свою життєдіяльність
в межах певних соціальних
спільностей. Його значення в кон-
тексті суспільного виробництва
полягає в тому, що населення ви-
ступає споживачем матеріальних
благ і тому зумовлює розвиток,
насамперед, тих галузей, що орієнтуються у своєму роз-
міщенні на споживача. Однак найважливіша характерна
риса народонаселення — це природна основа формуван-
ня трудових ресурсів, найголовніших елементів продук-
тивних сил, які відіграють вирішальну роль як фактор роз-
міщення трудомістких галузей господарства [10, с. 221].

Значну увагу у межах державного регулювання при-
діляють природному руху населення, як переміні
кількості народонаселення внаслідок народжуваності
та смертності не враховуючи міграцію. Основними еле-
ментами природного руху населення є процес народ-
жуваності та смертності. Природний рух населення
впливає на демографічну ситуацію через такі процеси,
як народжуваність і смертність. Природний рух населен-
ня має величезний вплив на економічну і соціальну си-
туацію в окремих регіонах і країні в цілому.

Підлягає стимулюванню та контролю держави народ-
жуваність населення, як найважливіша складова, яка впли-
ває на закономірності відтворення населення та його при-
родний приріст. Оскільки проблема народжуваності як одна
з причин скорочення природного приросту пояснюється не
тільки фінансовими витратами сімей чи держави на вихо-
вання й утримання дитини, а ще й широким комплексом соц-
іально-економічних характеристик, які у будь-якому випад-
ку пов'язані з народженням дитини. Це і наявність дитячих
садків і шкіл, закладів дозвілля і охорони здоров'я, забез-
печеність квартирами. Не менш важливе значення мають
стабільна поселенська структура, соціальне заохочення, за-
гальна психологічна атмосфера, ціннісні настанови батьків.

Смертність є другим найважливішим параметром
процесу відтворення населення. Для її кількісного ви-
мірювання в демографії застосовується декілька показ-

ників. Найважливіший з них — це загальний коефіцієнт
смертності — відношення кількості померлих протягом
року до загальної кількості населення [9].

Є всі підстави вважати, що неблагополуччя у сфері
здоров'я і висока смертність працюючого населення є
впливовими чинниками стримування розвитку держави
і перешкодою для досягнення нової якості економічно-
го зростання, оскільки хворі люди мають менше мож-
ливостей для освітньо-професійної самореалізації, не
забезпечують вищу продуктивність праці і не можуть
повноцінно виконувати свої трудові функції.

Ще одним важливим напрямом держаного регулю-
вання виступає міграція, яка є важливою складовою
частиною формування кількості населення, його струк-
тури, демографічної ситуації в районах вибуття та при-
буття, і визначає просторове переміщення населення
територією відносно місця проживання з перетином
адміністративних меж, з поверненням до постійного
місця проживання або без повернення [3, с. 112, 23].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, провівши аналіз літературних та наукових

джерел, ми можемо зробити такі висновки:
— категорійно-понятійний апарат державного ре-

гулювання демографічних процесів, складається із фор-
муючих, основних та похідних категорій;

— "державне регулювання" — це система заходів
для здійснення підтримуючої, компенсаційної та регу-
люючої діяльності держави, спрямованої на створення
відповідних умов ефективного функціонування ринку та
вирішення складних соціально-економічних проблем
розвитку національної економіки і всього суспільства;
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— основою державного регулювання виступає ме-
ханізм державного регулювання, який визначається сукуп-
ністю форм, методів, засобів впливу на економіку, що охоп-
люють економічні відносини між суб'єктами та об'єктами
регулювання в процесі визначення та реалізації мети;

— "демографічний процес" — це множина одно-
рідних демографічних подій, що відбуваються з насе-
ленням у цілому (народжуваність, смертність, шлюб-
ність, розлучуваність та міграційний рух населення);

— "демографічна політика" — цілеспрямована
діяльність державних органів та інших соціальних інсти-
тутів у сфері регулювання процесів відтворення насе-
лення, система цілей та засобів їх досягнення;

— державне регулювання демографічних процесів
можемо розглядати, як цілеспрямований, обгрунтований
процес управлінського впливу суб'єктів управління на об-
'єкти управління за допомогою комплексу економічних,
адміністративно-правових, виховних методів впливу, що
можуть реалізовуватись у прямій та опосередкованій
формі для формування позитивних та подолання негатив-
них демографічних тенденцій та демографічних криз.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Реалізацію державного регулювання демографічни-
ми процесами необхідно спрямовати на об'єкти регулю-
вання, зокрема на: народонаселення, відтворення на-
селення, природний рух населення, демографічний пе-
рехід, природний приріст населення, народжуваність.
При цьому необхідно знизити смертність, міграцію, де-
мографічне навантаження, старіння населення тощо.
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