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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ  

 

В роботі розглянуто проблему поступового погіршення 

демографічної ситуації в країні. 

 

Україна знаходиться в умовах економічної кризи, в свою чергу уряд 

намагається застосувати всі можливі дії щодо усунення нестабільності, але на 

превеликий жаль він забуває про набагато страшнішу проблему яку 

переживає українська нація – погіршення демографічної ситуації.  

Однією з головних причин зменшення населення в Україні, за даними 

Держстату (табл. 1), є щорічне перевищення показника смертності над 

показником народжуваності. 

Згідно з даними Держстату, протягом останніх 25-ти років кількість 

населення України постійно знижується. Так, з січня 1991 по січень 2017 

українців стало менше на 9 млн осіб. Якщо в 1991 році в державі проживало 

майже 52 млн осіб, то на початок 2017-го – біля 43 млн. За всі роки 

незалежності України кількість населення найбільше зменшилася в період з 

2005-го по 2017 роки – на 4,7 млн осіб (Таблиця 1). 

Середній вік населення України становив 41,3 року (чоловіків – 38,5, 

жінок – 43,8). Медіанний вік – 40,8 року (чоловіків – 37,6, жінок – 43,9).  

У 2017 році в Україні зафіксовано природне скорочення населення: 

210,13 тис. осіб, або 5,14 особи на 1000 наявного населення (у 2016 році – 

відповідно 186,6 тис. осіб і 4,4‰). 

Упродовж року в Україні народилося 364,0 тис. дітей, з них 187,5 тис. 

хлопчиків і 176,5 тис. дівчаток. На 100 живонароджених дівчаток припадало 

106 хлопчиків. Рівень народжуваності становив 9,41 живонароджених на 



1000 наявного населення.Середній вік матері при народженні дитини 

становив 28,0 року; а при народженні першої дитини – 25,6 року.  

Сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,3741 

дитини на 1 жінку репродуктивного віку (у 2016 році – 1,4661). При такій 

інтенсивності народжуваності не відбувається навіть просте відтворення 

населення. 

У 2017 році в Україні померло 574,1 тис. осіб, або 14,51 особи на 1000 

наявного населення. Смертність чоловіків вища, ніж жінок: 15,31 чоловіків і 

13,81 жінок на 1000 осіб відповідної статі.  

Значні відмінності смертності за статтю впливають на показники 

середньої очікуваної тривалості життя чоловіків і жінок. Так, у 2017 році 

середня очікувана тривалість життя при народженні для жінок становила 

76,781 року, тоді як для чоловіків на 9,76 року менше (67,021 року).  

Таблиця 1. 

Кількість населення, смертність і народжуваність в Україні 

 в 2005-2017 роках  

Рік Смертність 
(тис осіб) 

Народжуваність 
(тис осіб) 

Кількість 
населення* 
(млн осіб) 

2005 782,0 426,1 47,28 
2006 758,1 460,4 46,93 
2007 762,9 472,7 46,65 
2008 754,5 510,6 46,37 
2009 706,7 512,5 46,14 
2010 689,2 497,7 45,96 
2011 664,6 502,6 45,78 
2012 663,1 520,7 45,63 
2013 662,4 503,7 45,55 
2014 632,3 465,9 45,43 
2015 594,8 411,8 42,93 
2016 583,6 397,0 42,76 
2017 574,1 364,0 42,58 

*Станом на 1 січня кожного року [Джерело: дані Держстату]  
 


