
УДК 351.314                                                            А.В. Панасюк, О.М. Мартин 

                                                                         м. Львів, Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності 

 

ДЕМОГРАФІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Демографічний чинник є одним із визначальних для забезпечення 

стабільного й безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального 

демографічного розвитку слід розглядати як першочергові інтереси держави, як 

фактор і водночас як результат її функціонування. Від демографічних 

характеристик працездатного населення і показників демографічного розвитку 

залежить розвиток трудового потенціалу і, як результат, величина сукупного 

національного доходу. За розрахунками експертів в країнах, яким притаманні 

тенденції скорочення загальної чисельності населення, при забезпеченні її 

зростання на 1 %, близько 4 % національного доходу становить демографічна 

інвестиція, яка є елементом частини національного доходу, що 

нагромаджується [1, с. 23]. 

Демографічна безпека представляє із себе функціонування і розвиток 

популяції як такої в її вікових, статевих та етнічних параметрах, 

співвідношення з національними інтересами держави, які складаються з 

забезпечення цілісності, суверенності, незалежності та збереження 

геополітичного статусу. До основних ознак демографічної ситуації відносять 

чисельність населення і темпи його зміни, географію розселення, вікову 

структуру та міграційні процеси. Демографічні процеси в сучасному світі 

розглядаються в ряду найважливіших глобальних проблем. Це пов'язано з тим, 

що в багатьох регіонах Землі населення зростає темпами, які не можуть бути 

забезпечені сировиною і енергетичними ресурсами, розумно очікуваним 

прогресом житлового будівництва, охорони здоров'я, продовольчої безпеки. 



Сучасна демографічна ситуація в Україні викликає занепокоєння, 

оскільки їй притаманна низка загрозливих тенденцій:  

1) середня тривалість життя в Україні становить 66 років, що на 11 років 

менше, ніж у країнах Західної Європи;  

2) спостерігається надвисока смертність чоловіків працездатного віку: у 

30-річному віці чоловіки гинуть учетверо частіше за жінок;  

3) рівень дитячої смертності в Україні вдвічі вищий за середній в 

Європі;  

4) високі епідемічні показники захворюваності на туберкульоз та інші 

хвороби; 

5) стан здоров’я населення на 50 % залежить від способу життя. 

Основними завданнями забезпечення демографічної безпеки в Україні є: 

1) поліпшення соціально-економічних умов життєдіяльності населення; 

2) поетапне підвищення державних мінімальних соціальних стандартів 

у галузі оплати праці, пенсійного забезпечення, освіти, охорони здоров'я, 

культури, житлово-комунального обслуговування, соціальної підтримки та 

соціального обслуговування; 

3) оптимізація зовнішніх і внутрішніх міграційних потоків населення; 

4) протидія нелегальній міграції; 

5) сприяння добровільному поверненню українців на етнічну 

батьківщину (за місцем народження); 

6) стимулювання залучення і закріплення фахівців у сільській 

місцевості; 

7) підвищення престижу родини в суспільстві; 

8) забезпечення репродуктивних прав громадян і сприяння формуванню 

репродуктивних потреб населення [2]. 

Метою  розробленої Інститутом демографії та соціальних досліджень 

НАН України Стратегії демографічного розвитку України на 2006-2015 pp. є 

поліпшення якісних характеристик населення України та гармонізація його 

відтворення. При цьому сутність реального виходу з демографічної кризи 



полягає не стільки в подоланні депопуляції, скільки у збільшенні чисельності 

населення, збереженні та відтворенні його життєвого і трудового потенціалів 

Реалізація Стратегії передбачає в найближчі п’ять роеів вирішення 

таких завдань у сфері соціальної політики: 

1) скорочення масштабів бідності; 

2) забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості як 

основного джерела підвищення ролі трудових доходів та їх реального 

зростання; 

3) поліпшення якості життя населення, насамперед його здоров’я; 

4) стабілізація народжуваності та її доведення в перспективі до рівня, 

що забезпечує простий режим демографічного відтворення; 

5) поліпшення здоров’я населення, скорочення смертності та 

збільшення тривалості життя; 

6) зміцнення шлюбно-сімейних стосунків і поліпшення умов 

життєдіяльності сім’ї; 

7) подолання негативних демографічних наслідків катастрофи на ЧАЕС; 

7) удосконалення регулювання міграційних процесів.  
 

Література: 
1. Пастернак-Таранушенко Г. Демографічна складова економічної безпеки / Г. Пастернак-

Таранушенко. // Вісник Академії наук України. – 2005. – № 11-12. – С. 20-25. 

2. Демографічна складова економічної безпеки України [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-2/doc/2/12.pdf 

3. Про затвердження Стратегії демографічного розвитку України на період до 2015 p. : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 879. – режим доступу:   zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-

2006-п. 

 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-2/doc/2/12.pdf

