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ОЦІНКА ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Природний рух – це безперервний процес оновлення населення за 

рахунок народження одних людей і смерті інших. Об’єктом дослідження 
природного руху є такі статистичні сукупності: чисельність померлих, 
чисельність народжених, число зареєстрованих шлюбів та розлучень, а 
також чисельність всього населення та окремих його контингентів 
(дітородний контингент жінок, шлюбоздатне населення). 

Сучасна демографічна ситуація в Україні викликає занепокоєння. 
Скорочення чисельності населення, зниження тривалості життя і 
народжуваності, від’ємне сальдо міграції стали характерними ознаками 
новітніх демографічних тенденцій. 

Природний рух характеризується показниками народжуваності, 
смертності, а також природного приросту. Ці показники визначають у 
відносному та абсолютному вираженні. 

Україна, поруч з деякими європейськими державами, має несприят-
ливу демографічну ситуацію. Але, на відміну від інших країн, в Україні 
ситуація є надзвичайно несприятливою, спеціалісти називають її 
глибококризовою демографічною репресивністю [2]. На території України 
проживає 45,55 млн. осіб станом на кінець 2012 року [1]. За чисельністю 
населення Україна займає п’яте місце серед європейських держав та 
44 місце серед країн світу [2]. 

Розглядаючи стан демографічних процесів в останні роки, слід 
звернути увагу на зміни, які виникли за досить довгий період: вперше з 
2000 року, в умовах продовження зменшення загальної чисельності 
наявного населення країни, з’явилась позитивна тенденція уповільнення 
темпів спаду. Так, якщо темп зниження цього показника у 2000–2006 рр. 
складав 5,1 %, то вже у 2007–2013 рр. – 2,3 %. Усе це є результатом 
щорічного збільшення чисельності народжених: з 426,1 тис. в 2005 р. до 
520,7 тис. в 2012 р., тобто на 22,2 % або 94,6 тис. осіб. Вперше, з 1990 
року, коли загальний коефіцієнт народжуваності зі значення в 12,1 % став 
інтенсивно знижуватися (2001 р. – 7,7 %), у 2012 році він зріс до 11,5 %. 
Кількість померлих у 2007 р. склала 762,9 тис. осіб, і станом на кінець 
2012 р. зменшилася на 13,1 % до 663,1 тис. осіб, що є найнижчим рівнем за 
всі роки [1]. 

Не зважаючи на уповільнені темпи природного приросту, показники 
смертності в останні роки, як і раніше, набагато перевищують показники 
народжуваності, і це є вкрай негативним. Звідси показники природного 
приросту від’ємні, і тримаються вони на високому рівні навіть в умовах 
поліпшення народжуваності в країні. Необхідно також зазначити, що 
рівень смертності в Україні перевищує середньоєвропейський показник 
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вдвічі, а рівень передчасної смертності – втричі. Причому показник 
смертності чоловіків у віці 25–44 років перевищує аналогічний показник 
жінок у тому ж віці [1]. Діючі в країні демографічні тенденції ведуть до 
скорочення загальної чисельності населення, у тому числі репродуктив-
ного віку, до посилення процесу старіння населення і негативного 
співвідношення чисельності населення пенсійного і працездатного віку, до 
певних змін в етнічному складі населення, а також у культурному і 
ментальному середовищах. 
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