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РЕЦЕНЗІЯ 
на цикл наукових публікацій 
за результатами спільної українсько-молдавської 
НДР «Провідні фактори шлюбності і народжуваності 
в Україні і Республіці Молдова» 

Ускладнення демографічної ситуації в країнах Європи,  що значною мірою зумовлене 

низьким рівнем народжуваності та складними і неоднозначними змінами у шлюб-

но-сімейних процесах, викликає необхідність дослідження сучасних особливостей 

матримоніальної і дітородної поведінки населення та їх факторів. У цьому контексті 

зростає роль і значення досліджень шлюбності й народжуваності у різних країнах, 

здійснення міжнародних порівнянь, а також визначення факторів, що формують 

специфіку цих процесів у кожній з країн.   

Цій актуальній проблемі була присвячена спільна науково-дослідна робота фа-

хівців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи і їхніх колег з 

Інституту європейської інтеграції та політичних наук АН Молдова «Провідні фактори 

шлюбності і народжуваності в Україні і Республіці Молдова». За результатами цієї 

роботи її виконавці І. Курило, Л. Слюсар, С. Аксьонова, Т. Гаращенко, О. Гагауз, 

М. Бучучану-Врабіє  опублікували цикл з 14 статей у наукових виданнях України, 

Республіці Молдова, Росії і Білорусі, в яких визначено особливості трансформації 

шлюбності і народжуваності в Україні і Республіці Молдова, досліджено фактори, 

що впливають на ці процеси, визначено напрями подальших досліджень, розроблені 

певні рекомендації для вдосконалення і розвитку сімейної  політики.  

Автори проаналізували особливості шлюбно-сімейних процесів і народжуваності 

в Україні та Республіці Молдова в умовах прискорених соціально-економічних змін 

і довели, що модель шлюбності й народжуваності в цих країнах відповідає сучасному 

її типу, а їх зміни (підвищення віку дітонародження та взяття шлюбу, поширення 

позашлюбної народжуваності,  плюралізація форм шлюбу) відбуваються  відповідно 

до загальноєвропейських закономірностей трансформації шлюбу і сім’ї. Разом з тим 

значні відмінності у етнічному складі населення, а отже і у традиціях і ментальності, 

у розмірі економічного потенціалу та його структурі, розподілі населення за типами 

поселень детермінують національні особливості перебігу демографічних процесів у 

цих країнах. Визначено, що активна пронаталістська сімейна політика України стала 
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основним фактором інтенсивного підвищення народжуваності в країні в останнє 

десятиліття. 

Цикл наукових публікацій демографів України та Республіки Молдова за ре-

зультатами спільної НДР «Провідні фактори шлюбності і народжуваності в Україні 

і Республіці Молдова» буде цікавим і корисним для науковців, працівників органів 

державного управління та широких кіл громадськості.
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