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Показниками демографічних процесів в Україні є народжуваність, смертність, зміна 

чисельності і складу населення за віком, статтю і шлюбним станом. Зміна поколінь 

відбувається внаслідок народження і смерті людей.  

Знання демографічних процесів важливе для вивчення стану здоров'я населення і 

захворюваності, для організації охорони здоров'я. Виявлення тенденцій народжуваності і 

смертності, передбачення їх майбутніх змін необхідні для планування мережі лікувально-

профілактичних закладів, підготовки кадрів медичних працівників, оцінки ефективності 

заходів екологічного та санітарно-профілактичного характеру, планування профілактичних 

заходів, диспансеризації населення.  

Упродовж останніх шести років населення України скоротилося на 1,5 млн чоловік 

тільки внаслідок процесів депопуляції. За рівнем смертності Україна входить до першої 

десятки країн у світі. 

Ще один прояв демографічної кризи - очікуване падіння тривалості життя до 

безпрецедентно низького рівня для країни, яка не перебуває у стані війни. Очікувана 

тривалість життя чоловіків зменшилася на 10-11 років, жінок - на 3-4 роки. У 1996 році 

середня очікувана тривалість життя дорівнювала 61,1 року для чоловіків і 72,8 року - для 

жінок. Зростання розриву між очікуваною тривалістю життя чоловіків і жінок є ще одним 

показником погіршення стану здоров'я та демографічної ситуації в країні. Біологічний розрив 

між тривалістю життя жінок та чоловіків становить 3—4 роки. В Україні цей розрив 

підвищився з 9,7 року в 1991 році до 11,2 року в 1996 році. Розрив у більш як 10 років зараз 

спостерігається на всій території України. Така цифра зареєстрована в 17 областях України, в 

11 регіонах цей показник навіть вищий [2]. 

Наслідки Чорнобильської аварії значно вплинули на стан здоров'я населення. 

Захворюваність на рак щитовидної залози надзвичайно зросла з 1990 року. Найбільш по-

ширена вона в Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Рівненській областях, 

які були забруднені радіацією набагато більше, ніж інші області. У 1981-1985 роках було 

зареєстровано лише 25 випадків раку щитовидної залози, а за період 1986-1997 років 



прооперовано вже більше 900 дітей. Таким чином, маємо підвищення захворюваності на 

рак щитовидної залози серед дітей у 40-50 разів.  

За даними довгострокового моніторингу (1980—1996), онко-епідеміологічна ситуація в 

Україні та в окремих її регіонах характеризується безперервним зростанням рівня 

онкологічної захворюваності населення. Так, якщо в 1980 р. кількість уперше заре-

єстрованих онкологічних хворих становила 238,3 на 100 тис. чол. населення, то в 1996 р. 

- 309,4 на 100 тис. чол. населення, тобто абсолютний приріст показника перевищив 30% 

(45% - для чоловіків і 27,8% - для жінок) [1]. 

Жінки становлять майже 54% населення України, тобто більше 27 млн 482 тис. 

Смерть, спричинена раковим захворюванням, посідає друге місце після серцево-судинних 

захворювань у структурі смертності серед жінок (30,7%).  

Іншим показником демографічної кризи в Україні є скорочення рівня народжуваності. 

Такий рівень народжуваності не забезпечує простого відтворення населення. Сьогодні 

Україна належить до групи європейських країн з найнижчим рівнем народжуваності, 

поряд з Іспанією, Італією, Болгарією і Росією. 

Головною причиною зниження рівня народжуваності є катастрофічно поганий стан 

репродуктивного здоров'я населення, зокрема жінок. Дані медичних досліджень 

демонструють, що 70% вагітних жінок мають акушерські та інші патології.  

Вплив Чорнобиля на стан навколишнього середовища та здоров'я людини очевидний. 

Можна вважати доведеним, що тривале ураження малими дозами радіації спричиняє 

патологічні зміни в організмі людини: викликає серцево-судинні захворювання, утворення 

злоякісних пухлин, ураження щитовидної залози, діабет, зниження імунітету тощо [1]. 

Тривожним симптомом для України є зростання рівня захворюваності на СНІД і 

туберкульоз. У світі туберкульоз знищує 3 млн чоловік і, таким чином, стає першим у світі 

вбивцею серед інфекційних хвороб.  

Кризовий стан демографічної ситуації в Україні вимагає перегляду і переорієнтації 

конкретних напрямків демографічної політики. Суспільство сьогодні не може 

повноцінно стимулювати народжуваність і тому основна увага повинна бути сконцент-

рована на проблемах збереження здоров'я, зниження дитячої та вікової смертності, 

смертності сільського населення. 
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