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У статті розглядається відтворення населення Київської області, як історично і соціально-економічно 
обумовлений процес постійного і безперервного поновлення людських поколінь. Схарактеризовано види 
руху населення (природний, міграційний, соціальний, економічний), які визначаються особливостями 
зміни чисельності та складу населення в країні в цілому і в окремих регіонах, в т. ч. Київській області. 
Проаналізовано типи і режими відтворення населення Київської області. Особливу увагу звернено на 
соціальний рух населення, що проявляється через зміну освітньої, професійної, національної та інших 
структур населення внаслідок дії зовнішніх і внутрішніх чинників. Схарактеризовано економічний рух 
населення, обумовлений економічними чинниками, що призводить до зміни його трудової активності 
та відповідного збільшення чи зменшення ресурсів для праці.
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Постановка проблеми. Нині Україна пере-
живає демографічну кризу, тому дослі-

дження різноманітних чинників, що впливають 
на відтворення населення та демографічних про-
цесів є актуальним. Покращення народжуваності 
та зниження смертності населення України мож-
ливе лише у випадку ґрунтовного дослідження 
цієї проблеми, що є однією з головних у соці-
ально-економічному розвитку країни. Підтвер-
дженням цього є насамперед те, що за останні 
15 років чисельність населення України зменши-
лась з 48,9 млн. осіб у 2001 році до 42,8 млн. осіб 
станом на 01.01.2016 року, або на 6,1 млн. осіб. 
Аналогічною є ситуація в Київській області. 
Кількість наявного населення Київської області 
у 2001 році становила 1843,4 тис. осіб, тоді як 
станом на 01.01.2016 року – 1732,2 тис. осіб, або 
на 111,2 тис. осіб менше.

Результатом скорочення чисельності населен-
ня стає деформація всіх основних демографіч-
них показників: тривалості життя, статевовікової 
структури населення, шлюбності, розлучуванос-
ті, еміграції тощо в бік їх погіршення.

Демографічна проблема як в Україні, так 
і в столичній Київській області є досить гострою. 
Вона занепокоює науковців. Дослідження відтво-
рення населення показали обернену залежність 
між народжуваністю та рівнем добробуту родин. 
Так у родинах з меншими матеріальними стат-
ками народжуваність була завжди вищою, ніж 
у багатих. Тож можна стверджувати, що зовсім 
не скорочення рівня доходів спричинило демо-
графічну кризу як в Україні, так і Київській об-
ласті. Постає потреба аналізу реального стану 
сучасної демографічної ситуації, пошуку осно-
вних її причин.

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченням 
проблеми демографічної ситуації, відтворення 
населення України займається Інститут демо-
графії та соціальних досліджень НАН України. 
Дослідженню впливу демографічної ситуації на 
економіку країни та її регіонів присвячено ба-
гато наукових праць вітчизняних вчених, таких 
як С. Біляцький, О.А. Богуцький, С. Вовканич, 
І.Є. Голубєва, А.І. Доценко, Е. Лібанова; І. При-
биткова, А. Хахлюк, В.Г. Щабельська та інші.

Увага вітчизняних науковців усе частіше 
звертається на виявлення тих чи інших чинни-
ків, характеристик, особливостей щодо демогра-
фічного стану, відтворення населення в Україні. 
Демографічний чинник є одним із визначальних 
для забезпечення стабільного й безпечного роз-
витку держави, а проблеми оптимального демо-
графічного розвитку слід розглядати як першо-
чергові інтереси держави, як чинник і водночас 
як результат її подальшого функціонування.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значну кіль-
кість публікацій, присвячених питанням від-
творення населення України та її регіонів, до 
теперішнього часу залишаються недостатньо до-
слідженими окремі аспекти даної наукової про-
блеми. Зокрема:

– малодослідженими є соціальні та економіч-
ні наслідки демографічних процесів в регіонах 
Україні;

– недостатньо враховано реальний стан від-
творення населення Київської області в контек-
сті збалансованого розвитку регіону.

Мета статті полягає в аналізі впливу відтво-
рення населення на соціально-економічний роз-
виток Київської області, основних його чинників. 
Проаналізувати типи і режими відтворення на-
селення Київської області. Схарактеризувати со-
ціальний рух населення, що проявляється через 
зміну освітньої, професійної, національної та ін-
ших структур. 

Виклад основного матеріалу. Народонаселен-
ня є природною основою демографічного стану 
в Україні. Його кількість і склад залежать від 
показників відтворення населення. Відтворення 
населення – це природний і механічний рух на-
селення, що визначається сукупністю процесів 
народжуваності та смертності, які визначають 
показники природного приросту. 

Природний приріст – це співвідношення між 
кількістю народжених і померлих за рік в пе-
рерахунку на 1000 осіб. Природний приріст об-
числюється в проміле (%), може мати позитив-
не, негативне і нульове значення. Ці показники 
визначають збільшення, зменшення або незмін-
ність населення. Під приростом населення розу-
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міють збільшення чисельності жителів будь-якої 
території (області, району, населеного пункту) 
за будь-який проміжок часу (рік, період між пе-
реписами тощо). Такий приріст називається за-
гальним і оцінюється у абсолютних чи відносних 
величинах. Абсолютні величини приросту визна-
чаються як різниця між кількістю населення да-
ної території на кінець контрольованого періоду 
та на його початок і можуть бути додатними (по-
зитивними) або від’ємними (негативними). Абсо-
лютні значення загального приросту беруться за 
основу кількісних оцінок чисельності (динаміки) 
населення. Відносні показники приросту визна-
чаються у темпах приросту або через різні кое-
фіцієнти. Темп приросту – відношення абсолют-
ної величини приросту до загальної чисельності 
населення на початку досліджуваного періоду, 
що вимірюється у відсотках. Серед коефіцієнтів 
найбільшим поширенням користується відно-
шення абсолютної величини загального приросту 
населення до пересічної за досліджуваний пе-
ріод чисельності населення даної території, яке 
вимірюється у проміле, тобто показує величину 
приросту на 1000 жителів. Величина загально-
го приросту населення складається з природного 
та механічного (міграційного) приросту [3; 6].

Народжуваність має рівень (фертильність), на 
який впливають: освіченість, зайнятість, залу-
чення жінок у виробництво, релігія, расові зви-
чаї, економічний рівень розвитку.

Смертність залежить від: вікової структури, 
статевої структури, дитячої смертності, медич-
них причин смертності (хвороби), загального еко-
номічного рівня.

Зменшення рівня народжуваності, вичерпан-
ня демографічного потенціалу, високий рівень 
старіння призводять до депопуляції.

Депопуляція – абсолютне зменшення чисель-
ності населення територій, при якому чисельність 
наступних поколінь менша чисельності попере-
дніх. Депопуляція настає, якщо величина загаль-
ного коефіцієнта смертності перевищує величину 
загального коефіцієнта народжуваності [6].

Чисельність населення Київської області є 
результатом взаємообумовленого розвитку усієї 
сукупності процесів суспільного розвитку і на-
самперед соціально-економічних та демографіч-
них. Закономірності розвитку економіки значною 
мірою визначають характер демографічних про-
цесів. Тенденції демографічного розвитку є одним 
з головних чинників, який обумовлює економічну 
і соціальну політику регіону і держави в цілому.

Вивчення процесів відтворення населення, 
особливо динаміки його чисельності, має прак-
тичне значення для встановлення механізму 
взаємодії економічних і демографічних процесів. 
Чисельність населення Київської області не є ве-
личиною стабільною. Вона змінюється відповідно 
до дії усієї сукупності різноманітних чинників. 
Знання чисельності населення на певну дату чи 
період дозволяє оптимально збалансувати розви-
ток народного господарства і напрям демографіч-
ної політики регіону.

Важливими чинниками, що впливають на 
відтворення населення, є соціальні та природ-
ні умови його життєдіяльності. Довкілля є чи не 
найсуттєвішим чинником, що впливає на від-
творення населення. Водночас із цим показни-

ком тісно взаємопов’язані урбанізаційні процеси 
як в Україні, так і Київській області, зокрема. 
В останні роки гостро постала проблема урбаніза-
ції з одночасним збереженням сприятливих при-
родних умов проживання. Залежність фізичного 
стану людини, як і способу її діяльності, від осо-
бливостей природних умов дуже велика. Сучасні 
зміни в природних умовах пов’язані з територі-
альною організацією виробництва в регіоні. Не-
сприятливі екологічні умови є причиною близько 
20% прямих захворювань населення. Заслуговує 
уваги дослідження проблем організації примісь-
кого господарства, оскільки приміські території 
дуже часто забруднені важкими металами та ін-
шими шкідливими елементами, які потрапляють 
з продуктами харчування в організм людини [2].

Одним із важливих демографічних показни-
ків області є статево-вікова структура населення. 
За результатами розподілу постійного населення 
Київської області кількість чоловіків у 2002 році 
становила 841463 особи, жінок – 979598 осіб. Ста-
ном на 01.01.2016 року кількість чоловіків ста-
новила 797246 осіб, або на 44217 осіб менше, а 
жінок – 929210 осіб, або на 50388 осіб менше. 
Наявне населення області за період незалеж-
ності України скоротилося з 1946,4 тис. осіб до 
1732,2 тис. осіб, або на 214,2 тис. осіб (11%) [5].

На фоні зменшення кількості наявного насе-
лення області дещо кращими є показники чи-
сельності дітей. Кількість дітей Київської облас-
ті у віці до 14 років станом на 01.01.2016 року 
становила 279602 особи, тоді як у 2013 році цей 
показник – 256375 осіб. Збільшення дитячого на-
селення відбулося за рахунок міських поселень 
області, натомість цей показник у сільських на-
селених пунктах значно менший. Це свідчить, що 
відбувається міграція молодих сімей з сільських 
територій до міст. Чисельність населення області 
у віці 15-64 роки станом на 01.01.2016 року ста-
новила 1184281 особа, а у віці 65 років і стар-
ше – 262573 особи, або 15,2% до всього населення. 
У 2011 році ці показники були наступними: осіб 
працездатного віку – 1024100, старше за працез-
датний – 421521 особа (24,6%). Кількість пенсіо-
нерів області станом на 01.01.2016 року станови-
ла 569315 осіб, тоді як у 2011 році цей показник 
становив 563100 осіб, або на 6215 осіб більше [5].

Результати досліджень дозволяють зробити 
певні висновки щодо демографічних тенденцій 
та визначити можливості зміни динаміки чисель-
ності населення області в майбутньому. Сама ж 
статевовікова структура населення є результатом 
особливостей народжуваності і смертності населен-
ня в конкретних історичних умовах відтворення.

Кількість зареєстрованих живонароджень Ки-
ївської області у 2015 році становила 20205 осіб, 
зареєстрованих смертей – 28429 осіб, природний 
приріст (скорочення) – 8224 особи. У 2010 році ці 
показники були наступними: кількість народже-
них – 19737 осіб, померлих – 28406 осіб, природ-
ний приріст (скорочення) – 8669 осіб. Катастро-
фічно погіршився й стан здоров’я населення. 

Серед померлих у 2015 році показник місько-
го населення становить 12,9 тис. осіб, а сільсько-
го – 14,3 тис. осіб. У тому числі від деяких інфек-
ційних та паразитарних хвороб – 0,5 тис. осіб, 
новоутворень – 3,7 тис. осіб, хвороб системи 
кровообігу – 19,2 тис. осіб, хвороб органів дихан-
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ня – 0,4 тис. осіб, хвороб органів травлення – 
1,0 тис. осіб, зовнішніх причин – 1,7 тис. осіб, 
тобто це смерті, яких могло б не бути: від дорож-
ньо-транспортних пригод, убивств, самогубств, 
отруєнь, утоплень, пожеж тощо. 

Кількість померлих в області на початку 
90-х років ХХ ст. становила 25407 осіб, тоді як 
у 2005 році цей показник становив 32478 осіб. 
Смертність населення за останні десять років 
суттєво не змінилася [5]. 

Небезпечних масштабів набули так звані со-
ціальні хвороби – туберкульоз, СНІД, психічні 
розлади, а також травматизм і отруєння сурога-
тами алкоголю та наркотиками. Серцево-судинні 
захворювання та інсульти набувають статусу со-
ціальних. Від хвороб люди в Україні помирають 
на кілька років раніше, ніж в економічно розви-
нених країнах.

Дослідження особливостей вікової структу-
ри населення Київської області дуже важливе, 
оскільки воно дає змогу глибше оцінити зміни 
в демографічній ситуації. 

Вивчення населення та проблем його від-
творення стає все більш актуальним завданням 
науки. Україна знаходиться на такому етапі де-
мографічного розвитку, коли народжуваність 
зменшується, а смертність зростає. Це призво-
дить до зменшення загальної чисельності насе-
лення і відсутності навіть простого заміщення 
одних поколінь людей новими. Таким чином, від-
творення населення як в Київській області, так 
і в Україні, є звуженим. Негативний вплив на 
відтворення населення ще довго матиме і зна-
чне радіоактивне забруднення її території. Нині 
більше 3 млн. осіб проживає на території з різним 
ступенем радіоактивного забруднення. Вплив 
різних чинників, пов’язаних з цим явищем, по-
гіршує стан відтворення населення. Це стосу-
ється досліджуваної Київської області й таких 
областей України, як Житомирська, Волинська, 
Рівненська та Чернігівська [4].

Несприятлива демографічна ситуація в Укра-
їні, в т.ч. Київської області, спричинена перш за 
все зниженням народжуваності, яке не забез-
печує навіть простого відтворення населення, 
причому це стосується як сільських, так і місь-
ких населених пунктів. Однією з причин цього 
є, очевидно, зниження життєвого рівня більшості 
населення, невпевненість у своєму майбутньому 
тощо. Зростають масштаби бездітності та одно-
дітності сімей. До того ж, це характерно не лише 
для міського, а й для сільського населення. 

Використання трудових ресурсів у процесі 
праці передбачає їх відтворення, яке перебуває 
у взаємозв’язку із відтворенням суспільного про-
дукту. Розширене відтворення може бути екс-
тенсивним і інтенсивним. 

Екстенсивне відтворення відображає збіль-
шення чисельності трудового потенціалу в країні 
та області без зміни якісних характеристик еко-
номічно активного населення. 

Інтенсивне відтворення трудового потенці-
алу пов’язане зі зміною його якості (зростання 
освітнього рівня працівників, їхньої кваліфікації, 
фізичних і розумових здібностей тощо). Специ-
фіка виробничих відносин багато в чому визна-
чає якісні аспекти відтворення населення. Від 
характеру виробничих відносин залежить рівень 

зайнятості та її структури за видами економічної 
діяльності, за статтю й віком, а це, в свою чергу, 
впливає на всі аспекти відтворення населення. 

Відтворення ресурсів для праці – це процес 
постійного і безперервного поновлення кількіс-
них і якісних характеристик економічно актив-
ного населення. Оскільки ресурси для праці є 
частиною населення, то і відтворення ресурсів 
для праці відображає стан і характер відтворен-
ня населення як частини цілого.

Система виробничих відносин впливає також 
на розселення людей як у масштабах країни так 
і області. Виробничі відносини визначають без-
посередньо всі аспекти соціального відтворення 
населення [1]. 

У суспільному відтворенні населення, як на-
голошує І.М. Прибиткова, населення виступає 
водночас як продуктивна та як споживча сила, 
впливаючи на співвідношення фонду споживан-
ня й фонду нагромадження в національному до-
ході. Чисельність і динаміка населення, його ві-
кових груп (у допрацездатному, працездатному 
й після працездатному віці) впливають на абсо-
лютну величину й структуру фондів споживан-
ня й нагромадження. Наприклад, від чисельності 
й питомої ваги населення у молодому віці зале-
жить формування нових робочих місць для тих, 
хто входить у працездатний вік, із одного боку, 
а також будівництво об’єктів соціальної сфери: 
закладів освіти й охорони здоров’я, дитячих на-
вчальних закладів, житлового фонду, побутового 
обслуговування тощо.

Дослiдженнями доведено, що кiлькiснi 
та якiснi показники вiдтворення населення ви-
значаються чинниками зовнiшнього середови-
ща, насамперед умовами життя. Для України, 
в т.ч. Київської області, характерний значний 
дiапазон коливання цих умов i вiдповiдно iстотнi 
територiальнi вiдмiнностi в рiвнях та динамiцi 
показникiв вiдтворення населення.

Соціальний рух населення виявляється у змі-
ні освітньої, професійної, національної та інших 
структур населення. Кожне нове покоління лю-
дей відрізняється від попереднього рівнем освіти 
та культури, професійно-кваліфікаційною струк-
турою, структурою зайнятості, статевовіковим 
складом і багатьма іншими характеристиками.

Розвиток людського суспільства характери-
зується змiнами економічної бази, суспiльними 
вiдносинами та всiма чинниками, що становлять 
об’єктивнi умови вiдтворення населення, а також 
змiнюють тенденцiю його на перспективу [7].

На демографічній ситуації, безперечно, по-
значилося й посилення міграційних процесів. 
З одного боку, це еміграція в прямому розумінні 
слова, відплив за кордон у пошуках кращих умов 
життя великої кількості найактивніших за ре-
продуктивними можливостями та з економічною 
перспективою людей, майже чверть із яких ма-
ють вищу освіту. З другого – це величезні масш-
таби тимчасової трудової міграції.

Сучасне відтворення населення характери-
зується як демографічна криза. Причини цієї 
кризи формувалися упродовж багатьох років, 
але її поглибила економічна криза в Україні. 
Перші прояви демографічної кризи в Україні 
спостерігалися вже в 80-х роках минулого сто-
ліття. Це був початок депопуляції у сільській 
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місцевості, зменшення середньої тривалості 
життя, зростання смертності тощо – змінювала-
ся чисельність населення за рахунок природно-
го та міграційного рухів.

На жаль, немає підстав для очікування швид-
кого зростання чисельності населення. З одного 
боку, дуже низький порівняно з розвиненими 
країнами рівень народжуваності; із другого – ха-
рактерний для слаборозвинених країн високий 
рівень смертності, особливо осіб працездатного 
віку. Аналітики вважають, що до 2026 року чи-
сельність населення в Україні може зменшитися 
ще на 5-8 мільйонів осіб. Фахівці ООН називають 
ще тривожніші цифри. Ситуація ускладнюється 
тим, що серед населення скорочується й частка 
людей працездатного віку [3, с. 126-134].

Висновки і пропозиції. Отже, на відтворен-
ня населення впливає все навколишнє серед-
овище, тобто і природні, і соціальні, й економічні 
його складові. Залежно від конкретного змісту 
ці чинники мають як позитивний, так і негатив-
ний вплив. Показники відтворення населення як 
в Україні, так і Київській області, слід оцінювати 
як низькі. Народжуваність компенсує смертність 
на 48%, тобто відтворення населення забезпечу-

ється майже наполовину. Навіть у селах, де тра-
диційно народжуваність вища, ніж у містах, із 
90-х років ХХ століття показник вичерпної плід-
ності опустився значно нижче за межу просто-
го відтворення населення. Дітородна активність 
продовжує знижуватися.

Якщо наслідки міграційного руху населен-
ня можуть змінюватися одночасно, то процеси 
природного відтворення населення складні і для 
початку позитивних зрушень у них необхідна 
тривала цілеспрямована соціально-демографічна 
політика держави. 

Закономірністю сучасних демографічних про-
цесів в Україні, в т.ч. відтворення населення, є 
динамічне зменшення населення, спричинене 
низкою основних чинників, серед яких найваж-
ливішим слід вважати низький рівень народжу-
ваності, що зумовлений соціально-економічними 
умовами. Можливими шляхами вирішення даних 
проблем є економічне зростання держави в ці-
лому та її регіонів, підвищення соціальних стан-
дартів життя людей. Доцільним у цій ситуації є 
розроблення заходів, що сприятимуть подовжен-
ню віку проживання населення шляхом форму-
вання концепції здорового способу життя. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В КОНТЕКСТЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Аннотация
В статье рассматривается воспроизводство населения Киевской области, как исторически и социально-
экономически обусловленный процесс постоянного и непрерывного обновления человеческих поколе-
ний. Охарактеризованы виды движения населения (естественный, миграционный, социальный, эконо-
мический), которые определяются особенностями изменения численности и состава населения в стране 
в целом и в отдельных регионах, в т. ч. Киевской области. Проанализированы типы и режимы воспро-
изводства населения Киевской области. Особое внимание обращено на социальное движение населе-
ния, которое проявляется через изменение образовательной, профессиональной, национальной и других 
структур населения вследствие действия внешних и внутренних факторов. Охарактеризовано экономи-
ческое движение населения, обусловленное экономическими факторами, что приводит к изменению его 
трудовой активности и соответствующего увеличения или уменьшения ресурсов для труда.
Ключевые слова: воспроизводство населения, естественное движение, рождаемость, смертность, тру-
довая активность, безопасность жизнедеятельности.
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REPRODUCTION OF THE POPULATION OF THE KYIV REGION 
IN THE CONTEXT OF THE BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary
The article considers the reproduction of the population of the Kiev region as a historically and socially-
economically conditioned process of constant and continuous renewal of human generations. The types 
of population movement (natural, migratory, social, economic) are characterized, which are determined 
by the peculiarities of the change in the number and composition of the population in the country as 
a whole and in certain regions, including the Kiev region. The types and modes of reproduction of the 
population of the Kiev region are analyzed. Particular attention is paid to the social movement of the 
population, which manifests itself through a change in the educational, professional, national and other 
structures of the population due to the action of external and internal factors. The economic movement of 
the population caused by economic factors is characterized, which leads to a change in its labor activity 
and a corresponding increase or decrease in resources for labor.
Keywords: population reproduction, natural movement, fertility, mortality, work activity, life safety.


