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ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК
ЯК ДЕРЖАВНИЙ ПРІОРИТЕТ УКРАЇНИ
Ю.І. Єхануров,
Прем’єр'міністр України
Рішуче проведення економічних реформ, необхідність яких усвідомлює Уряд Украї
ни, вимагає врахування можливої небезпеки, що її приховує у собі перехід до ринкової
економічної системи, та якомога щільнішого узгодження суспільних потреб і напрямів
реформування. Державна соціальна політика повинна зробити перехід до ринку макси
мально безболісним та зорієнтованим на людей. Саме тепер керівництво країни прагне
досягти не тільки негайних позитивних змін, а й стабільності людського розвитку у пере
хідний період. Має бути забезпечено послідовне та стійке підвищення рівня споживан
ня, рівний доступ усіх верств населення до якісних соціальних послуг, реформування
найважливіших секторів соціальної сфери, на чому ґрунтуватиметься створення сприят
ливих умов для поліпшення демографічної ситуації та гендерних відносин, підвищення
якості людського потенціалу.
Отже, саме демографія та людський розвиток є одними з найважливіших серед ос
новних пріоритетів держави загалом, і Уряду зокрема.
Демографічна ситуація, що склалася в Україні, цілком обґрунтовано викликає зане
покоєння як державних чиновників, так і широких верств суспільства. Скорочення чи
сельності населення, низька тривалість життя і стрімке падіння народжуваності, від’ємне
сальдо міграції, що стали характерними ознаками демографічних процесів упродовж ос
танніх двох десятиріч, дають підстави для висновку про наявність у країні демографічної
кризи.
Ця криза не є суто українським феноменом, а значною мірою обумовлена загальни
ми цивілізаційними тенденціями зміни способу життя і відтворення населення, прита
манними розвинутим країнам, що здійснили основні фази демографічної революції у ХХ
столітті. Вглядаючись у наше минуле, слід згадати Першу та Другу світові війни, три
голодомори (1921, 1932–1933, 1947 рр.), форсовану індустріалізацію, примусову колек
тивізацію, масові репресії 1930–1950х років, Чорнобильську катастрофу. Усі ці події вкрай
негативно вплинули на природний процес демографічної еволюції, призвели до помітних
деформацій вікової структури населення, передчасної смерті близько 16 млн. осіб. У по
єднанні з низьким рівнем народжуваності впродовж 40річного періоду це зумовило ви
черпання демографічного та відтворювального потенціалу і, врештірешт, не могло не
призвести до депопуляції. Наростання негативної демографічної динаміки істотно при
скорилося через економічну кризу 1990х років.
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Незважаючи на певні позитивні зрушення, демографічна ситуація в Україні зали
шається складною і несприятливою для майбутнього розвитку держави. Відсутні об’єктивні
умови для призупинення наявної тенденції скорочення загальної чисельності населен
ня.
Входження України до зони депопуляції змінює наші уявлення про цілі демографіч
ної політики й те, чого має прагнути Уряд у своїй діяльності. Усвідомлюючи, що нині
немає реальних можливостей забезпечити стале зростання чисельності населення Украї
ни, влада, Уряд мають зробити все для того, щоб через передчасні смерті ми не втрачали
так рано наших співгромадян, а молодь мала достойну роботу і не поневірялася по світу.
Політика держави має спрямовуватися передусім на підвищення рівня та поліпшен
ня якості життя населення. Завдання полягає і в нарощуванні трудового потенціалу насе
лення. Демографічне старіння притаманне усьому світові – від найбільш розвинутих до
вельми бідних країн. Отже, показник співвідношення осіб похилого та осіб працездатно
го віку неухильно зростає, що створює багато проблем. Необхідно максимально розвивати
здібності кожної окремої людини, створювати умови для продовження економічно ак
тивного, творчого періоду її життя.
Слід сконцентрувати зусилля на розв’язанні поточних і стратегічних завдань – еко
номічному забезпеченні відтворення населення, належному соціальному захисті сімей з
дітьми та осіб похилого віку, поліпшенні екологічної ситуації, зниженні виробничого та
побутового (передусім, пов’язаного із транспортом) травматизму, популяризації та утвер
дженні здорового способу життя (поширенні занять фізичною культурою, становленні
культури харчування та вживання алкогольних напоїв, зниженні масштабів паління, ви
коріненні наркоманії та токсикоманії), забезпеченні доступності якісної медичної допо
моги та освіти, що, зрештою, стане вагомим підґрунтям для переходу до сучасного режиму
відтворення населення і підвищення тривалості повноцінного активного його життя.
Задля цього необхідно істотно підвищити рівень життя широких верств населення,
зменшити надмірне та економічно необґрунтоване розшарування, подолати бідність – і
не засобами виплати допомоги нужденним, а шляхом запобігання бідності через зрос
тання заробітної плати до достойного рівня.
Перехід влади до нової команди відбувався під гаслами забезпечення соціальної спра
ведливості, подолання безробіття і бідності. Але надмірна концентрація зусиль на
підтримці бідних верств суспільства не лише не дала змоги розв’язати проблеми, накопи
чені в минулому (низький рівень життя, поширення бідності, масштабна трудова мігра
ція найбільш освіченої і дієвої частини населення за кордон, глибоке майнове розшару
вання), а й призвела до формування низки нових. Здійснення соціальної політики пере
важно під впливом майбутніх парламентських виборів призвело до гіперболізації со
ціальних виплат, до загравання з отримувачами різноманітних соціальних трансфертів і,
врештірешт, – до люмпенізації соціальної політики. Фактично у бюджетній політиці
було зафіксовано альтернативність цілей забезпечення сталого економічного зростання
та виконання взятих соціальних зобов’язань. Фіскальносоціальна модель економічної
політики, що сформувалась в Україні від середини 2004 року, не створює передумов для
реалізації потенціалу розвитку, який нагромаджується в економіці.
Всі наявні бюджетні ресурси спрямовувались на виплати населенню. Останні здійсню
вались переважно на універсальних, а не на адресних засадах, що вочевидь розширило
контингент отримувачів трансфертів і багаторазово збільшило витрати. Навантаження на
бюджет стало неприпустимо великим, особливо з огляду на необхідність постійних мас
штабних дотацій Пенсійному фонду України.
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Орієнтація насамперед на підтримку населення шляхом виплат, не пов’язаних із
економічною діяльністю, – поточною чи попередньою – неминуче руйнувала настанови
населення на активну поведінку на ринку праці і сприяла відновленню утриманських
настроїв, які були характерні для часів СРСР і надзвичайно важко долалися впродовж
перехідного періоду. Це призвело не тільки до перевантаження бюджету, а й формування
чітких настанов населення на мінімальні – і за часом, і за інтенсивністю – трудові зусил
ля, на прийняття незареєстрованих доходів і недоцільність сплати страхових внесків із
повного обсягу заробітків. Практично це була політика, спрямована на підтримку бідних
верств населення за рахунок перерозподілу доходів середнього шару суспільства, а не на подо
лання бідності як такої.
Безпосередніми наслідками такої політики стало загострення старих проблем і фор
мування нових, зумовлених руйнацією базових співвідношень між основними складови
ми доходами населення, передовсім між заробітною платою та соціальними трансферта
ми.
Сучасний етап розвитку цивілізації, який називають ерою електронних комуніка
ційних технологій, характеризується тим, що тепер окремі особи та їх невеликі за чисель
ністю об’єднання дістали можливості співробітничати і конкурувати на світовому ринку
праці як повноцінні і повноправні виробники та споживачі товарів і послуг. Шанси кож
ної конкретної особи на успіх визначаються вже не тільки і навіть не стільки громадян
ством чи місцем проживання, як освітою, особистими здібностями, підприємництвом,
творчим ставленням до праці, винахідливістю та доступом до світової комунікаційної
системи.
Отже, нагальною необхідністю для України є підвищення рівня освіченості, квалі
фікованості, мобільності, поліпшення стану здоров’я населення, тобто підвищення рівня
людського розвитку. За цим дуже важливим індикатором Україна пасе задніх, посідаючи
78 місце поміж 177 країнами світу, і поступається чи не всім країнам Європи, Росії, Біло
русі. Безумовно, відповідні кроки щодо подолання зазначеного відставання робити тре
ба, і ми їх робити будемо. Та є ще один аспект вимірювання людського розвитку і викори
стання отриманих результатів у політиці. Йдеться про регіональну диференціацію в ме
жах України.
За власною національною методикою від 1999 року щорічно розраховуються по регі
онах України інтегральний індекс людського розвитку та його складові. Результати розра
хунків є унікальною інформаційною базою для визначення проблемних та пріоритетних
аспектів розвитку для кожного регіону. Кількісні значення складових індексу віддзерка
люють також можливості та ефективність діяльності органів державної влади щодо роз
витку людського потенціалу відповідної території, особливо в умовах переходу України
від централізованої політикоекономічної системи до демократичних засад управління і,
відповідно, зростання ролі місцевих органів державної виконавчої влади і самоврядуван
ня. Результатом цієї роботи мають бути цільові програми та конкретні, адресні заходи,
спрямовані на подолання негативних явищ та подальший розвиток, і зовсім необов’язко
во – заходи адміністративного впливу щодо керівників “відсталих” регіонів.
Окремою проблемою є масштабна трудова міграція. Значна частина населення
найбільш активного віку – особливо із західних регіонів – кілька місяців на рік працює за
кордоном, що створює цілу низку проблем як для них, так і для їхніх родин, і для суспіль
ства в цілому. Це і неприпустимі умови праці та життя, і відсутність соціального захисту
протягом їх перебування за кордоном, і проблеми майбутнього пенсійного забезпечення
в Україні. Переважна частина цих заробітчан повертається в Україну, неминуче хворіє,
старіє і, зрештою, потребує суспільної допомоги. Як і на яких умовах держава має надава
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ти цю допомогу за персоніфікації всіх внесків на соціальне страхування та імовірного
запровадження медичного страхування? Необхідно шукати відповіді на ці непрості пи
тання, але водночас треба створювати такі умови праці та життя, які не змушуватимуть
наше населення поневірятись у пошуках кращої долі.
Демографічна спрямованість має стати одним з головних пріоритетів дій українсько
го керівництва. І в цьому зв’язку слід відзначити, що розроблений проект Стратегії демо
графічного розвитку України – це дуже важливий документ, який має стати не черговою
декларацією, а практичним інструментом роботи і центральних, і місцевих органів влади.
Подолання демографічної кризи і досягнення сталого демографічного розвитку, нор
малізація відтворення населення є тривалим і складним процесом. При цьому варто ще
раз наголосити: зміст реального виходу з демографічної кризи полягає не стільки в подо
ланні депопуляції, скільки у підвищенні якості життя населення, збереженні та відтво
ренні його життєвого і трудового потенціалу.
Становлення і розвиток суверенної Української держави відкриває нову сторінку в її
демографічній історії, але водночас вимагає підвищеної відповідальності за демографічне
сучасне і майбутнє народу України, відтворення здорових поколінь. У свою чергу, це по
требує посиленої уваги на державному рівні до проблем демографічного розвитку та фор
мування ефективної національної демографічної політики.
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НОВА ОЦІНКА ВТРАТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ПРОТЯГОМ КРИЗ 1930Х ТА 1940Х РОКІВ
Я. Валлін,
Ф. Месле,
С. Адамець
С. Пирожков,
директор Інституту демографії та
соціальних досліджень НАН України,
академік НАН України

Вступ
Як це не парадоксально, тоді як в Європі впродовж ХХ століття відбувався прискоре
ний прогрес у сфері охорони здоров’я, в Україні нібито відроджувались драматичні кризи
минулого. Дійсно, з усіх республік СРСР саме ця країна зазнала найбільш нещадних
наслідків ряду катастроф, що вразили Радянський Союз – громадянська війна 1917–
1920 рр., що супроводжувалась голодом 1921–1923 рр. (особливо у Південній Україні),
голодомор 1933 року після колективізації сільського господарства, Велика Вітчизняна
війна та німецька окупація, голодомор 1947 р., послідовні хвилі репресій, масові депор
тації 1930х і 1940х років.
Радянські катастрофи протягом тривалого часу були забороненим предметом для
обговорень, навіть серед наукової спільноти. Починаючи з 1931 р. і до 1954 р. жодної
демографічної статистики не публікувалось взагалі. Мізерні глобальні індикатори, які
були доступні, модифікувалися певним чином або й фальсифікувались. Зокрема, резуль
тати перепису населення 1937 р., що виявили значно нижчу за очікувану чисельність
населення, були визнані ненадійними і відхилені, їх авторів проголошено “ворогами на
роду” і покарано. Новий перепис населення було організовано в 1939 р., проте, оскільки
він підтвердив дані попереднього, його результати були сфальсифіковані перед опублі
куванням (Blum 1994).
Перебудова принесла вільний доступ до архівів. Багато з неопублікованих документів
і статистики, яка раніше приховувалась від дослідників та громадськості, стали поступо
во оприлюднюватися. В кінці 1980х років стаття Віктора Цaпліна (1989 р.) представила
перше статистичне бачення демографічної ситуації 1930х років. Через рік або два систе
матичні підрахунки та публікація даних перепису населення 1937 р., здійснені дослідни
ками Державного комітету статистики та Інституту російської історії Російської академії
УДК 314.18
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наук, пролили нове світло на радянську демографічну ситуацію (Zhiromskaya et. al 1996).
В Україні оцінки повних втрат населення у 1930х та 1940х рр. були ініційовані Сергієм
Пирожковим (1996) у 1990х роках. Проте жодна з цих оцінок не давала змоги виділити у
загальних втратах населення структуру за такими чинниками, як дефіцит народжень,
міграційні потоки, надмірна смертність у кризові періоди.
Тому нами було докладено значних зусиль з відтворення різних факторів, що призве
ли до величезних демографічних коливань, які завдали удару по Радянській Україні. Ре
зультати нашої роботи в кінцевому підсумку стали оцінками щорічних змін у рівнях
смертності за статтю та віком впродовж 1926–1959 років.
На основі даних переписів населення в 1926, 1939, 1959 роках, а також наявних даних
щодо народжень, смертей, міграцій (наші джерела включали офіційні документи, дослі
дження реєстрації, зіставлення історичних робіт про добровільні або примусові міграції,
табори, статистику депортацій до цих таборів) ми оцінили три компоненти популяцій
них змін у кілька етапів. Спочатку було реконструйовано щорічні дані для періоду між
1926 та 1939 роками, з урахуванням даних щодо голодоморів та періоду політичних криз у
1930х роках. Потім ми продовжили аналогічне відтворення даних на період між 1939 та
1959 роками, включаючи Велику Вітчизняну війну та голодомор 1947 року.

I. Оцінка різних втрат у 1930х роках
Повторно оцінивши повні втрати, ми порівняли прогноз початкового населення,
розрахований на основі тенденції народжуваності та смертності без врахування кризи, та
населення, що було зареєстроване під час наступного перепису. Далі – повторили прогно
зування шляхом використання зафіксованих показників народжуваності (з поправкою на
неповноту реєстрації, де це було необхідно) з метою ідентифікації наслідків від втрат
народжень. У цьому прогнозі ми виділили дані щодо міграційних потоків за статтю та
віком, оцінивши їх за всіма наявними даними, і таким чином отримали втрати населен
ня, пов’язані з надлишковою смертністю протягом кризових років.
А) Загальні втрати
Першим кроком було порівняння даних для кожної когорти народжених між чи
сельністю населення, зафіксованою в результаті перепису 1939 року, та очікуваним насе
ленням на ту саму дату, чисельність якого була отримана в результаті перспективного
прогнозування на основі даних перепису населення 1926 року (шляхом оцінки рівнів
народжуваності та смертності за умови відсутності кризи і міграцій). З цієї метою було
зроблено ряд припущень, включаючи і припущення про прийнятну якість переписів
1926 та 1939 років. Згідно з різними авторами, і незважаючи на сумніви, які часто вис
ловлюються щодо радянських даних, результати переписів, що зберігаються в архівах,
видаються досить надійними (Adamets et al. 1994; Blum 1994). Справді, як і багато інших
переписів цього часу, ці радянські переписи певною мірою зазнали впливу вікової аку
муляції внаслідок неповноти реєстрації народжень в минулому. Для даних 1926го року
ми використали тип коригування, який уже застосовувався в Росії (Adamets et al. 1994).
Для даних перепису 1939 р., який зазнав значно меншого впливу вікової акумуляції,
було просто використано трирічне “плинне” середнє значення (рис. 1). Обидві пірамі
ди 1926го та 1939го років зазнали значного впливу дефіциту народжень внаслідок гро
мадянських війн 1917–1920 рр., тоді як на піраміді 1939 року простежуються ще глибші
наслідки голодомору 1933 р. (Структура населення за віком за даними перепису 1939
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року недоступна в українських архівах, проте, завдяки Євгенію Андреєву, ми нарешті
отримали її від Московського Держкомстату).
З метою оцінки смертності за умови відсутності кризи, ми інтерполювали повікові
рівні смертності за статтю для періодів 1926–1927 та 1938–1939 років, припустивши, що
в нормальні часи смертність протягом даного періоду рівномірно б зменшувалась. Для
1926–1927 років ми використали таблиці смертності, розраховані С.Новосельським та
В.Паєвським (1930) і виправлені Сергієм Адамцом та Володимиром Школьниковим (1995)
з метою підрахунку неповної реєстрації смертей у старших та молодших вікових групах.
Для 1938–1939 років жодні таблиці смертності не були доступні. Тому повікові рівні смерт
ності було розраховано за даними переписів населення та зареєстрованих смертей у
1938–1939 роках. З метою врахування неповної реєстрації смертельних випадків, рівні
дитячої смертності та смертності у старших вікових групах були скориговані. Показники
дитячої смертності були підвищені на 5 відсотків для того, щоб врахувати систематичні
упущення смертей новонароджених внаслідок визначення “живонародження”, яке було
поширене на той час, і неповноту охоплення реєстраційною системою. Ці проблеми не є
специфічними для 1930х років, і вирішувалися всюди (Mesle and Vallin forthcoming,
розділ 3). Для старших вікових груп було застосовано процедуру коригування згідно з
модельними таблицям смертності, аналогічну до тієї, що використовувалась Адамцом та
Школьниковим (1995) для періоду 1926–1927 років. Результати показали, що українська
очікувана тривалість життя при народженні збільшилась з 42,9 років для чоловіків і 46,3
років для жінок у 1926–1927 рр. до 47,8 і 52,6 років у 1938–1939 рр. На основі інтерполяції
повікових рівнів смертності до населення 1926–1927 років за статтю та віком ми отримали
очікувану чисельність населення, яке дожило до 1939 р. Потім відповідні рівні смертності
були застосовані до чисельності дітей, народжених протягом періоду, після підрахування
кількості народжень.
Розрахунок очікуваних народжень для 1926–1938 років (за умови відсутності кризи)
неможливий шляхом простої інтерполяції рівнів народжуваності між 1926–1927 та
1938–1939 роками. Дійсно, як показує статистика, після коригування на неповноту реєст
рації рівні народжуваності рівномірно знижувалися перед кризою, проте після її завер
шення знову зросли до набагато вищих рівнів, ніж у 1931 р. Скоригований загальний
рівень народжуваності (для віку 15–49 рр.) зменшився з 157 на 1000 населення в 1927 р. до
117 в 1931 р., однак після кризи, в 1936 р., його значення становило 130. Падіння народжу
ваності, що спостерігалось у 1920х роках, досить зіставне з процесами, які відбувались не
лише в інших республіках колишнього СРСР, а і в сусідніх країнах, наприклад, Польщі,
Чехословаччині, Румунії та Болгарії. Таким чином, можна зробити висновок, що за умо
ви відсутності кризи ця тенденція тривала би і далі. Проте різке зростання після кризи
неможливо пояснити простим ефектом відтворення. Воно відбулося також внаслідок
зміни в політиці народонаселення, включаючи заборону абортів в 1936 р. – рішення, що
могло бути прийняте навіть і за відсутності кризи. Тому ми вирішили використати рівні
народжуваності 1931 року як константу в розрахунках до 1938 р. Щоб визначити чи
сельність народжень у 19321938 роках, – використали оцінки чисельності жінок у віці
15–49 років, отримані шляхом відтворення населення 1939 року за віком на основі інтер
поляції рівнів смертності. Після цього ми скоригували народження 1926–1938 років на
очікувані рівні смертності, і таким чином завершили оцінку очікуваного населення на
1939 р. (за умови відсутності кризи).
В цілому, за умови відсутності кризи, в 1939 р. населення становило б 35,5 млн. осіб
замість 30,9 млн., що були зафіксовані переписом 1939 р. Іншими словами, приблизно
4,6 млн. осіб були втрачені. Ця цифра дає грубу оцінку сукупних наслідків від винятково
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низької народжуваності та високої смертності протягом кризи, проте також є наслідком
міграцій. Отриманий результат дуже близький до цифри в 4,5 млн., яка раніше була підра
хована Сергієм Максудовим (1989 р.). Проте він нижчий, ніж оцінка Сергія Пирожкова
(1996), згідно з якою протягом 1926–39 років було втрачено 5,8 млн. осіб. Основна при
чина відмінностей, очевидно, полягає у тому, що в останньому дослідженні для оцінки
рівня народжень були використані модельні криві народжуваності, а не очікувані рівні
народження, які максимально наближені до фактичних спостережень. Ця процедура,
ймовірно, призводить до надмірної оцінки впливу кризи на народжуваність. Тому саме
прагнення уникнути цієї проблеми стало однією з основних причин для виділення та
оцінки трьох компонентів повних втрат населення.

Рис. 1. Вікові піраміди за даними переписів населення 1926 і 1939 рр.,
до і після коригування на “накопичення віку”
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В) Ефект втрати народжень
Зі статистики того часу можливо отримати загальну чисельність народжень, що були
зареєстровані з 1928 р. до 1932 р., а також їх розподіл за статтю для періодів 1924–1927 рр.
і 1933–1938 рр. Ці статистичні ряди були скориговані, з урахуванням неповноти реєст
рації, шляхом додавання оцінених нами смертельних випадків серед дітей, які не були
зареєстровані. Фактично, реальна чисельність народжень була, вірогідно, дещо недооці
нена для того, щоб не оцінити надто високо наслідки кризи для смертності. З метою
відтворення повних статистичних рядів для обох статей було застосовано середні показ
ники співвідношення народжених за статтю у 1924–1927 і 1933–1936 рр. для оцінки відпо
відних загальних показників у 1928–1932 роках.
Потім ми переробили прогноз, використавши отримані значення фактичних народ
жень замість очікуваних показників. За новим прогнозом, загальна чисельність населен
ня у 1939 р. становила 34,5 млн. осіб. При порівнянні з першим прогнозом виявляються
відмінності в 1 млн. осіб, які становлять оцінку чистого впливу винятково низької народ
жуваності протягом кризи. Проте це значення значно менше, ніж відмінності, які фак
тично спостерігалися між зареєстрованими народженнями (після коригування) і очікува
ними рівнями народжень (1,4 млн.). Це пов’язано з тим, що навіть при нормальних рівнях
доживання та частина населення, яка не народилась унаслідок кризи, все одно не дожила
б до перепису 1939 р.
Таблиця 1
Внесок кризових смертності і народжуваності до сукупних втрат України
протягом 1930х років за статтю

Çàô³êñîâàíå òà î÷³êóâàíå
íàñåëåííÿ ³ âòðàòè
Íàñåëåííÿ
çàô³êñîâàíå ïåðåïèñîì 1939 ð. (1)
î÷³êóâàíå ïðè ð³âíÿõ ñìåðòíîñò³ ³
íàðîäæåííÿ áåç êðèçè (2)
î÷³êóâàíå ïðè ð³âíÿõ ñìåðòíîñò³ ³
íàðîäæåííÿ áåç êðèçè òà ï³ñëÿ
êîðèãóâàííÿ íà çàðåºñòðîâàí³
íàðîäæåííÿ (3)
Âòðàòè
ñóêóïí³ (2)-(1), ç íèõ:
âíàñë³äîê ïðèìóñîâî¿ ì³ãðàö³¿ (4)
âíàñë³äîê êðèçîâî¿ ñìåðòíîñò³ (àáî
äîáðîâ³ëüíî¿ åì³ãðàö³¿) (3)-(1)-(4)
Âíàñë³äîê äåô³öèòó íàðîäæåíü (2)-(3)

×îëîâ³êè

×èñåëüí³ñòü
Æ³íêè

Âñüîãî

14753
17373

16193
18142

30946
35515

16833

17625

34458

2620
563
1516

1949
367
1066

4569
930
2582

540

517

1057

Джерело: розрахунки, за даними переписів 1926 і 1939 рр., зареєстрованих народжень і
смертей, даними про міграції з різних джерел.
Сумарний наслідок кризових умов для народжуваності приблизно однаковий для обох
статей, лише незначно вищий для чоловіків, ніж для жінок (540 000 проти 517 000 осіб), що
точно відповідає класичному співвідношенню народжених за статтю в 1,05 (табл. 1).
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Решта відмінностей (3,5 млн. населення) – це наслідок надмірної смертності та
від’ємного сальдо міграції.
С) Наслідки міграції та оцінка надмірної смертності
Необхідно розрізняти два типи міграції: примусову міграцію, що пов’язана з політич
ними заходами (переміщення сімей, вислання в табори тощо), та добровільна міграція.
Існують досить численні та надійні джерела, що можуть бути використані для оцінки
примусової міграції. Віктор Земсков (1990, 1991 – а і б) зібрав відповідні дані для тери
торії всього СРСР та зробив оцінки для України. На основі всіх доступних даних зроблені
наступні оцінки: приблизно 400 000 осіб були примусово переміщені, а 530 000 – вислані
до таборів. Загальна чисельність примусових мігрантів (930 000 осіб) була розділена на
563 000 чоловіків та 367 000 жінок, відповідно до розподілу за статтю з даних архівів для
деяких груп примусових мігрантів (табл. 1).
Набагато складніше точно оцінити потоки добровільних міграцій. Згідно з повідом
ленням Центрального управління національної економіки та статистики в 1937 р., від’ємне
сальдо міграції становило 1,3 млн. осіб протягом 1926–1936 рр. Однак за відсутності будь
якої статистики для цього періоду неможливо бути переконаним у надійності цієї оцінки.
Поперше, (хоча це не було зазначено) дана оцінка очевидно включає і примусові міграції.
Понад те, ймовірно, вона була завищена з метою приховання надлишкової смертності
внаслідок кризи. Реальні добровільні міграції населення, мабуть, були дуже незначними,
оскільки радянська система не лише суворо контролювала будьякі особисті переміщен
ня (особливо із введенням місцевих паспортів для міст з 1932 р.), а й через те, що доступні
кращі місця для проживання були дуже обмеженими. Тому ми зробили висновок, що
показники добровільної міграції доцільно розглядати як такі, що наближаються до нуля
впродовж цього періоду (стаття Mesle and Vallin, що має вийти).
У результаті з наведеної вище цифри в 3,5 млн. осіб необхідно вирахувати 0,9 млн.
осіб. Тобто в структурі загальних втрат населення у 1927–1938 рр. вплив кризи на рівень
смертності зменшується на 2,6 млн. осіб. Виходячи з послідовності, необхідно було б
зменшити наслідки еміграції перед розрахунками, оскільки частина емігрантів не дожи
ла до перепису 1939 року. Проте, припустивши, що добровільна міграція наближається
до нуля, груба оцінка примусової міграції може розглядатись як компенсація цієї похиб
ки.

D) Щорічні таблиці смертності для 1926–1939 років
Дані про зареєстровані смертельні випадки за статтю та однорічними віковими гру
пами доступні для кожного року, починаючи з 1933го до 1938го. Для періоду
1928–1932 рр. доступні лише дані про загальні рівні смертності, проте наявні дані щодо
природного приросту за статтю.
Для 1928–1932 років загальні рівні смертності були розподілені шляхом коригування
народжень на середній розподіл за статтю при народженні, який спостерігався у
1924–1927 та 1933–1936 роках, і вирахування з цих народжень природного приросту за
статтю. Таким чином були отримані рівні смертності населення за статтю.
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1. Оцінка неповної реєстрації смертей
Таблиця 2
Зареєстровані та очікувані смерті за статтю з 1927 до 38 рр. (тис.)
Ð³ê

Ïåðñïåêòèâíèé
ïðîãíîç ç
1926 ð.

a
Âñüîãî:
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
Âñüîãî:
×îëîâ³êè:
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
Âñüîãî:
Æ³íêè
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
Âñüîãî:

b
573
575
563
549
534
503
457
428
435
455
497
513
302
304
298
290
282
265
241
225
230
241
264
273
270
271
265
259
252
237
216
202
205
214
232
240

Ðåòðîñïåêòèâíèé
ïðîãíîç ç
1939 ð.

c

367
365
381
403
436
450

179
181
191
205
224
233

188
185
189
198
211
217

Ïðèéíÿòà îö³íêà

Îô³ö³éíî
çàðåºñòðîâàí³
ñìåðò³

Íåçàðåºñòðîâàí³
ñìåðò³ çà
â³äñóòíîñò³ êðèçè

d

e

573
575
563
549
534
503
412
365
381
403
436
450
5743

523
496
539
538
515
668
2104
462
324
360
428
431
7405

57
52
47
42
38
32
22
19
20
21
22
20
392

302
304
298
290
282
265
210
181
191
205
224
233
2987

276
264
286
288
274
368
1284
242
179
187
226
225
4099

31
28
26
23
21
18
11
10
10
10
10
9
207

270
271
265
259
252
237
202
185
189
198
211
217
2756

247
231
253
251
241
300
820
220
163
173
203
206
3306

26
23
21
19
17
15
11
10
10
11
11
11
185

f

Íåçàðåºñòðîâàí³
ñìåðò³
âíàñë³äîê
êðèçè

Ñêîðèãîâàí³
ñìåðò³

Ð³çíèöÿ

g

h

(d)-(h)

45
457
26

579
547
585
580
553
746
2583
508
362
380
450
451
8325

-6
27
-22
-31
-19
-243
-2172
-142
18
23
-14
-1
-2582

307
293
311
311
295
402
1467
262
189
197
236
234
4503

-4
11
-14
-20
-13
-137
-1257
-81
2
8
-12
-1
-1516

272
255
274
270
258
344
117
246
173
183
214
217
3822

-2
16
-8
-11
-6
-106
-915
-61
16
14
-3
0
-1066

529

16
171
10

198

29
286
16

331

Джерело: розрахунки базуються на даних переписів населення 1926 і 39 рр. та реєстрації
смертей.
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Таблиця 2 узагальнює щорічні оцінки рівнів смертності в Україні в 1927–1938 роках.
Стовпчик d показує очікувану чисельність смертей, що отримана за допомогою коригу
вання рівнів смертності за відсутності кризи на фактичну чисельність населення (яка
зазнала впливу кризи). Ця чисельність являє собою раніше спрогнозоване населення для
періоду 1927–1932 років, в той час як населення для 1934–1938 років розраховане шляхом
ретроспективного прогнозування від даних перепису 1939 р. Чисельність населення 1933
року розрахована за середніми значеннями перспективних та ретроспективних прогнозів.
Якщо порівняти 2,6 млн. смертей, згаданих вище, з різницею (1,7 млн.) між 7,4 млн.
зареєстрованих смертей (табл. 2, стовпчик е) та 5,7 млн. очікуваних смертей (за відсут
ності кризи) (табл. 2, стовпчик d), загальне число незареєстрованих смертей протягом
1927–1938 років може бути оцінено в 0,9 млн. Ці 0,9 млн. незареєстрованих смертей є
наслідком звичайної неповноти реєстрації, що характерна для кожного року навіть за
відсутності кризи. Для оцінки чисельності смертей, які не були б охоплені реєстраційною
системою за відсутності кризи, ми порівняли результати попередніх очікуваних смертей з
даними нових підрахунків, використовуючи інтерполяцію таблиць смертності, які не були
виправлені для врахування неповної реєстрації (табл. 2, стовпчик f). Загальна чисельність
цих смертей – 390 тис., в той час як інші (530 тис.) є наслідком неповноти реєстрації, що
зумовлена кризою. Тому останні смерті були розподілені за трьома роками кризи
(1932–1934), згідно зі структурою зареєстрованих смертельних випадків (табл. 2, стовпчик
еd). Результати наведені в стовпчику g таблиці 2. Підсумок незареєстрованих смертель
них випадків в обох категоріях (стовпчики f та g) та зареєстрованих смертей (стовпчик е)
дає сумарну чисельність смертельних випадків для кожного з років 1927–1938 (стовпчик
h). Останній стовпчик таблиці 2, який отримано шляхом вирахування скоригованих смер
тельних випадків із числа очікуваних смертей, знову ж таки показує сумарну чисельність
смертей в 2,6 млн. протягом 1927–1938 рр. У ньому також показані незначні відмінності
протягом “нормальних” років (внаслідок неточності методу), проте зрозуміло, що
більшість сумарної різниці належить до трьох років кризи.
Неповнота реєстрації смертельних випадків внаслідок кризи видається набагато ви
щою для жінок (331 тис.), ніж для чоловіків (199 тис.). Дійсно, неповнота реєстрації може
більшою мірою стосуватися жінок, особливо по відношенню до малих дітей та осіб похи
лого віку. Єдине можливе інше пояснення полягає в тому, що припущення про нульові
добровільні міграції є помилковим і має бути замінене гіпотезою про ймовірну іммігра
цію чоловіків та еміграцію жінок. Однак така можливість видається нереалістичною, більш
того, вона припускала б, що надмірна смертність чоловіків була набагато вищою за наші
оцінки.
Нарешті, таблиця 2 подає дві категорії інформації, що дає можливість розподілити
кризові смерті за віком: скориговані смерті (стовпчик h), та смерті, незареєстровані внас
лідок кризи (стовпчик g).
2. Перерозподіл смертей за віком
Для 1927–1931 років загальну чисельність смертей було скориговано на повіковий
розподіл очікуваних рівнів смертності, отриманий шляхом перспективного прогнозу.
Для 1935–1938 років доступна статистика про зареєстровані смертельні випадки за
віком. Проте повікова структура незареєстрованих смертельних випадків невідома, і ма
лоймовірно, що вона буде подібна до структури зареєстрованих смертей. Тому ми вирі
шили повторити процедуру, яка була застосована для 1927–1931 років, скоригувавши за
гальні рівні смертності на повікову структуру смертності, отриману шляхом ретроспек
тивного прогнозу.
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Для періоду кризи статистика щодо зареєстрованих смертей також доступна для двох
років (1933 і 1934). Повікові рівні смертності протягом цих років можливо отримати ви
рахуванням очікуваних смертей з числа зареєстрованих смертельних випадків. Та оскільки
даний результат ігнорував би надлишкову дитячу смертність, це не видається доцільним.
Навіть якщо припустити, що грудні немовлята зазнали меншого впливу голодомору, ніж
інші, невірогідно, що така криза взагалі не мала б впливу на рівень дитячої смертності.
Кризи такого типу стали настільки рідкими в сучасній Європі, що знайти зіставні дані
надто складно. Проте можливо звернутись до фінського голоду в 1868 р., що є найближ
чим випадком, зіставним за масштабом. Порівняння показує, що обґрунтованим був би
показник надмірної дитячої смертності на рівні 100%. У Фінляндії рівень дитячої смерт
ності протягом голоду був на 50% вище, ніж нормальний рівень (Pitkanen 1993). Оскільки
показник дитячої смертності в Україні був у 1933 р. в п’ять разів вище, ніж в 1931 р.,
прийнятною оцінкою видається 100відсоткова надмірна дитяча смертність внаслідок
кризи. Цей спеціальний показник був використаний для оцінки смертності серед дітей і
розподілу інших смертельних випадків відповідно до повікового розподілу зареєстрова
них рівнів смертності внаслідок кризи. Таким чином ми отримали повікові рівні смерт
ності для 1933 року (подані на рис. 2), які можуть бути порівняні з відповідними фінськи
ми показниками 1868 року. Ймовірно, доцільно також скоригувати результат у вікових
групах 1–4 роки. Фактично, ми використовували специфічні показники неповної реєст
рації для віку від 1 до 4 років відповідно до показників у віці 0 років.

Рис. 2. Оціночні повікові рівні смертності чоловіків в Україні в 1933 р.
порівняно з 1931 р. та Фінськими показниками в 1868 р.
На рисунку 3 порівняно наслідки українського голоду в 1933 р і фінського голоду у 1868
р. Для України вікові рівні смертності розділені на рівні 1931 року, тоді як фінські показни
ки 1868 р. розділені на показники 1861–65 років (Pitkanen 1993). Надмірна смертність про
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тягом кризи видається в Україні набагато вищою, ніж у Фінляндії. Це наслідок того, що
фінський голод припав на час, коли поточна смертність була все ще набагато вищою, ніж 70
років потому в Україні. Це особливо стосується підлітків у тій віковій групі, які отримали
найбільші вигоди від прогресу в охороні здоров’я. Отже, українська смертність для чоловіків
у віці близько 14 років у 18 разів вище в 1933 р., ніж вона була в 1931 р.

Рис. 3. Кризова смертність: надмірна смертність чоловіків в Україні в 1933 р.
у порівнянні з Фінляндією в 1868 р.
У кожній віковій групі між 5 та 70 роками рівні смертності в 1933 році перевищували
відповідні показники 1931 року щонайменше в 7 разів. Так само, як і в Фінляндії, пік
надлишкової смертності дорослих спостерігався у віці 50 років.
Для 1934 р. чисельність незареєстрованих смертельних випадків є відносно малою, а
розподіл за віком подібний до розподілу незареєстрованих смертей на 1933 р. Водночас
1933 рік є більш проблематичним, оскільки недоступний жодний віковий розподіл за
реєстрованих смертей. Єдині наявні дані – про віковий розподіл очікуваних смертей за
результатами прогнозування. Не можна просто використовувати розподіл 1933 р. для
перерозподілу за віком цих 243 тис. смертельних випадків, що є результатом кризи, ос
кільки чисельність народжень зменшилася вдвічі з 1932 до 1933 р. Тому ми спочатку оці
нили рівень дитячої смертності, що є результатом кризи в 1932 р., скоригувавши його на
співвідношення надмірної дитячої смертності внаслідок кризи та загальної смертності в
1933 р. Таким чином було отримано показник надмірної дитячої смертності внаслідок
кризи в розмірі 33% для чоловіків і 32% для жінок. Інші смертельні випадки внаслідок
надмірної смертності протягом кризи були перерозподілені так само, як і для 1933 року.
3. Побудова таблиць
З метою розрахунку рівнів смертності з цих повікових оцінок, було використано пер
спективний прогноз населення за віком для періоду 1927–1933 рр., ретроспективний
прогноз населення для 1935–1938 років і, нарешті, середні перспективний та ретроспек
тивний прогнози для 1934 р.
Рисунок 4 показує рівні смертності чоловіків протягом трьох років кризи в порівнянні
з показниками двох нормальних найближчих років (1931 та 1935 роки). Ці криві вида
ються досить класичними та стійкими до старших вікових груп, що свідчить про достат
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ню надійність наших оцінок. Проміжок між кривою 1933 року (і в меншій мірі криві 1932
та 1934 років) та кривими 1931го або 1935го років дає уявлення про масштаби українсь
кого голоду в 1930х роках.

Рис. 4. Повікові рівні смертності чоловіків у кризових роках
в порівнянні з 1931 і 1935 рр.
У 1927–1931 рр., незважаючи на незначні коливання, очікувана тривалість життя при
народженні була відносно стабільною і підвищилась з 43,3 до 43,5 років у чоловіків і з 46,8
до 47,9 років у жінок (таблиця 3 і рис. 5). Цей період стабільності було перервано різким
9річним зниженням тривалості життя в 1932 р. і подальшим падінням до 28 років у
1933 р. В тому ж році вона впала до 10,8 років для жінок і навіть до 7,3 років для чоловіків!
Таблиця 3
Оціночні тенденції в очікуваній тривалості життя при народженні з 1927 до 1939 рр.

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Ð³ê

×îëîâ³êè
43,3
44,6
42,8
42,5
43,5
34,5
7,3
37,5
46,4
47,6
46,2
47,9
47,7

Æ³íêè
46,8
48,7
46,7
46,9
47,9
39,4
10,8
42,0
52,8
53,0
51,9
52,7
52,5

Джерело: розрахунки за даними дослідження.
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Ці цифри можуть видатися надто завищеними. Та, на нашу думку, вони є реалістич
ними. З одного боку, на основі показників, розрахованих лише за даними зареєстрованої
смертності, та наших популяційних оцінок очікувана тривалість життя при народженні в
1933 р. знизилася б до 12,2 років у чоловіків і 19,5 років у жінок. Розподіл незареєстрова
них смертей за віком, не скоригований на дитячу смертність, призвів би до тривалості
життя на рівні 10,3 і 14,0 років відповідно. Ми бачили раніше, наскільки важливі ці два
виправлення для забезпечення прийнятних послідовних даних. З другого боку, згідно з
оцінками Андреєва та інших (1998) для Росії (15,2 для чоловіків і 19,5 років для жінок) та
оцінками тих самих авторів для всього СРСР, тривалість життя на рівні до 10 років у чо
ловіків і близько 10 років у жінок є досить прийнятним показником, оскільки Україна
заплатила найвищу ціну за жахливий голодомор 1933 року.

Рис. 5. Оціночні тенденції тривалості життя при народженні з 1927 до 1939 рр.
Очікувана тривалість життя в Україні була все ще невиправдано низькою в 1934 р.,
проте досягла свого максимуму в 1935–1936 роках. Це звичайне явище для післякризово
го періоду: ті особи, які залишаються живими після завершення кризи, ще більш ймовір
но виживуть у посткризових умовах.

ІІ. Оцінка щорічної смертності між 1939 та 1959 роками
Оцінюючи тенденції смертності між переписами 1939 та 1959 років, необхідно вирі
шити дві різні проблеми (які розглядаються в пункті А), перш ніж здійснювати аналогічні
розрахунки для 1940х років (пункт В).
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А) Попередній етап
Ми не можемо застосувати розрахунки, здійснені для 1930х років по відношенню до
1940х років. Протягом Великої Вітчизняної війти територія України драматично зміню
валась, а 20річна перерва між двома послідовними переписами населення є надто трива
лою, щоб використовувати той самий метод, який було застосовано для 1930х років.
1. Територіальні зміни
Між переписами 1939 та 1959 років населення України збільшилось на 11 млн. осіб, з
30,9 млн. (РАН, 1992) до 41,9 млн. (ЦСУ, 1962). Однак це значне зростання було лише
віртуальним, оскільки в той час Україна отримала нові, набагато більші та густонаселені
території, ніж ті, що втратила. Тому необхідно було зібрати та використати всі доступні
дані і щодо населення, і щодо життєвих подій, що відбулися на розширеній території
країни.
Населення. Значні території, що перебували у складі Польщі, були приєднані до
України в 1939 р. згідно з німецькорадянським пактом (воєводства Львова, Станіслава,
Тернополя та Волині). Пізніше, в 1940 р. Україна отримала Північну Буковину та Бесса
рабію від Румунії, водночас в тому ж році шляхом об’єднання Північної Бессарабії та
частини колишньої української території (Придністров’я) була створена Молдавія. При
карпатська Русь також стала частиною України в кінці Великої Вітчизняної війни в 1945 р.
Нарешті, в 1954 р. Микита Хрущов передав Крим від Росії Україні.
Оцінки населення цих територій за різними джерелами в 1939 р. (включаючи попе
редні польські та румунські переписи населення) приводять до висновку, що на сучасній
території України проживало б населення у 41,2 млн. осіб – тобто на 10,3 млн. більше, ніж
на фактичній території 1939 року (табл. 4, див також статтю Mesle and Vallin, яка має
вийти). Офіційні оцінки (ЦСУ, 1962) проголошують цифру в 40,5 млн., та, вірогідно, вони
були занижені з різних причин, зокрема, внаслідок того, що офіційна оцінка вочевидь не
включала Прикарпатську Русь.
З одного невідомого джерела ми отримали розподіл офіційної чисельності населен
ня за статтю та віком станом на 1939 р. Ймовірно, ці дані розроблені ЦСУ і є досить
надійними. Припустивши, що невідома вікова структура населення Русі особливо не
відрізнялась від відповідної структури польських та румунських територій, які були за
хоплені в 1940 р., ми скоригували 0,7 млн. осіб, які були відсутні в офіційному показнику
чисельності населення, на повіковий розподіл цих країн.
Життєві події. Як і у випадку з чисельністю населення, статистична інформація про
рівень народжуваності та смертності змінюється зі зміною кордонів. Офіційна статисти
ка покриває існуючу територію України (включаючи Крим) лише з 1953 р. Крим не було
включено до статистичного спостереження протягом 1947–1952 рр. Прикарпатська Русь
також була відсутня в статистичних даних у 1945–1946 роках. Жодні дані не були доступні
для України періоду 1941–1944 років (протягом німецької окупації), в той час як офіційна
статистика 1939–1940 років базується на даних території 1939 р.
Що стосується Криму, доступні дані з російських джерел, які можуть були викорис
тані і об’єднані з українськими даними. Для інших нових українських територій ситуація
не така сприятлива. Оскільки ми зробили припущення, що в 1939–1940 рр. рівні народ
жуваності та смертності на захоплених територіях були такими самими, як і на колишніх
українських, аналогічне припущення зроблено і для Прикарпатської Русі для періоду
1945–1946 років.
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Таблиця 4
Території, що приєднані до України, або втрачені нею з 1939 до 1954 рр.

Êðà¿íà òà ðåã³îí

Ëüâ³â (÷àñòêîâî)
Ñòàí³ñëàâ
Òåðíîï³ëü
Âîëèíü
Âñüîãî:
Áåññàðàá³ÿ
Ï³âí³÷íà Áóêîâèíà
Âñüîãî:
Ïðèêàðïàòñüêà Ðóñü
Ðóìóíñüêà ÷àñòèíà
Óêðà¿íñüêà ÷àñòèíà
Âñüîãî:
Ðîñ³ÿ
Êðèì
Ñóêóïí³ âòðàòè òà
íàäáàííÿ
Ï³äñóìêîâèé áàëàíñ
(íàäáàííÿâòðàòè)

Ïðèºäíàí³ äî Óêðà¿íè
Äàòà
Íàñåëåííÿ ó
1939 ð. (òèñ.)
Ïîëüùà
9-1939
1340
9-1939
1628
9-1939
1760
9-1939
2295
7022
Ðóìóí³ÿ
6-1940
3173
1942
574
3747
Óãîðùèíà
1945
829
Ìîëäîâà

1954

1124
12722

Â³äîêðåìëåí³ â³ä Óêðà¿íè
Äàòà
Íàñåëåííÿ ó
1939 ð. (òèñ.)

8-1940
8-1940

1853
599
2452
2452

+10270

Джерело: публікації Месле та Валліна.
Загалом брак статистичних даних для 1941–1944 років став значною проблемою.

2. Оцінка населення 1949 року
Якби ми наслідували той самий підхід, який застосовували для 1930х років, можли
во було б зробити прогноз населення 1959 року за даними населення 1939 року на основі
“нормальної” тенденції смертності та народжуваності, порівняти результати з даними
перепису населення 1959 року, щоб оцінити сукупні втрати на весь період 1939–59 років,
і потім визначити структуру впливів на втрати кризової народжуваності, смертності та
міграції. Проте період між 1939 та 1959 роками є дуже довгим порівняно з роками, на які
безпосередньо вплинули критичні події. Зокрема, тривала перерва між останнім травма
тичним роком (1947 р., рік голодомору) та наступним переписом населення значно впли
нула на наслідки нормального процесу виключення між когортами, які перелічені під
час перепису, 1939 року народження або народжених пізніше.
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Першим кроком в ліквідації цього недоліку є використання детальних доступних
даних, які були досить надійні з 1949 року і далі, з метою оцінки населення за статтю та
віком на початок 1949 р. шляхом ретроспективного прогнозу з 1959 р. Попередній метод
може потім бути застосований для десятиріччя 1939–49 рр.
Ретроспективний прогноз з 1959 до 1949 року базується на даних про зареєстровані
смерті, скориговані на неповноту реєстрації, для показників дитячої та дорослої смерт
ності – аналогічно до процедури, яка була описана раніше (стаття Mesle and Vallin, яка має
вийти). Що стосується оцінки міграцій, досить надійні статистичні дані забезпечувались
впродовж усієї радянської ери за допомогою прописки, яка покривала всі міжміські
міграції, а також міграції між містом та селом. Відсутні лише дані щодо внутрішніх
сільських міграцій. Дані прописки дозволяють також відділити міжреспубліканські міграції
від внутрішніх. На додаток, ЦСУ проводив оцінки щорічних міграційних потоків для
виявлення повного населення на початок кожного року (з 1950 р.) На основі всієї цієї
інформації ми відтворили повний набір українських зовнішніх міграцій за статтю та віком
протягом кожного року з 1949 до 1958.

Рис. 6. Українські вікові піраміди за даними перепису населення 1959 р. та за даними ретрос
пективного прогнозу населення в 1949 р.
Джерело: 1959 р.: перепис населення. 1949 р.: ретроспективний прогноз за даними пере
пису населення 1959 р., зареєстрованих народжень і смертей і міграційної статистики.
Рисунок 6 порівнює розподіл за віком ретроспективно спрогнозованого населення
на 1949 р. з аналогічним розподілом за даними перепису 1959 року. Ці дві піраміди мають
чіткий відбиток двох світових війн та голодомору 1933 р.
В) Оцінка надмірних втрат 1939–48 років
За допомогою аналогічної процедури, яку ми провели для 1930х років, можливо
спочатку оцінити сукупні втрати внаслідок війни 1941–1945 років та голодомору 1947
року, а потім ідентифікувати специфічний вплив кожного з трьох наступних компонентів:
дефіцит народжуваності, сальдо міграції, надмірна смертність.
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1. Сукупні втрати
Рівень смертності за умови відсутності кризи, що використовувався для прогнозу
населення з 1939 р. до 1949 року, було підраховано шляхом інтерполяції повікових та
постатевих показників між таблицями смертності 1939 і 1949 років. Вони були розрахо
вані на основі смертей, скоригованих на неповноту реєстрації. Для народжуваності вико
ристовувались результати двох ретроспективних обстежень, які проводились в Україні в
1960 та 1967 роках. За даними цих обстежень були отримані рівні народжуваності за віком
матері для 20ти попередніх років. Рівень народжуваності за умови відсутності кризи було
оцінено інтерполяцією між показниками 1939 і 1949 років.
Скоригувавши очікувані рівні смертності та народжуваності за умови відсутності кризи
за даними 1939 року для післявоєнної території та припустивши, що зовнішні міграції
наближаються до нуля, ми отримали чисельність населення, очікуваного на 1949 р. (без
урахування кризи) у розмірі 48,3 млн. осіб. Ці дані можна порівняти з цифрою у 35,7
млн., яка отримана ретроспективним прогнозуванням від результатів перепису 1959 р.
Відмінності в 12,6 млн. осіб становлять оцінку повних втрат населення в результаті кризи.
Це значення набагато вище, ніж втрати у 9,7 млн. осіб, які були отримані у попередніх
оцінках (Pyrozhkov, 1996). Проте останні дані були отримані за результатами глобального
підходу до всього 20річного періоду (1939–1959 роки) і шляхом використання модель
них кривих народжуваності, що знецінило всі доступні різноманітні проміжні дані. Як
пояснювалось раніше, це обов’язково призведе до недооцінки фактичних втрат, оскільки
з часом когорти, які зазнали найбільш суворого впливу, стають все менш істотними в
загальному населенні.
Загальні втрати населення в розмірі 12,6 млн. осіб включають 7,9 млн. чоловіків і 4,7
млн. жінок. Для обох статей спостерігається дуже високий дефіцит у молодому віці (близько
40%) внаслідок спаду народжуваності у воєнний час і протягом голодомору 1947 р. Дефі
цит населення також дуже високий для чоловіків працездатного віку внаслідок втрат під
час війни та депортацій.
2. Вплив падіння народжуваності
Для розрахунку дефіциту народжень необхідно оцінити неповноту реєстрації народ
жень протягом 1939–1940 та 1945–1948 років, для яких доступна статистика, та розраху
вати щорічні рівні народжуваності для 1941–1944 років.
Порівняння зареєстрованих народжень з народженнями, що були отримані шляхом
ретроспективного прогнозування, показує, що реєстраційна система охоплювала прак
тично всі народження в 1956–1957 роках, а рівень реєстрації народжень становив близько
96% в 1946 р. Однак у 1945 р. рівень охоплення був набагато нижчим внаслідок адмініст
ративних порушень, викликаних війною. Тому для 1946–1957 років показники охоплен
ня реєстрацією були інтерпольовані між 96 і 100%, а для 1945 р. використано розрахунко
вий показник в 86%. Для 1938–1939 років ми використали рівень охоплення, аналогічний
показнику попередньої секції. Відмінності, які виявились при порівнянні скоригованих
народжень в 1938–1939 рр. з кількістю народжень, отриманих шляхом ретроспективного
прогнозування, визначаються в основному тим фактом, що ретроспективне прогнозуван
ня не бере до уваги надмірну смертність внаслідок війни. Припустивши, що наслідки
воєнної смертності для послідовних когорт залежать від кількості пережитих років війни,
було використано співвідношення фактичних народжень з прогнозованими, яке зменшу
валось з рівня 1938–1940 років (1,800) до рівня 1945 року (1,009), з метою оцінки чисель
ності народжень в 1940–1944 роках (рис. 7).
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Рис. 7. Щорічні тенденції в спостережених і оціночних народженнях в Україні
в порівнянні з очікуваними народженнями за відсутності кризи
Джерело: Спостережені: зареєстровані народження. Очікувані: інтерполяція оціночних
повікових рівнів народжуваності між 1939–49 рр. Оціночні розрахунки за даними зареєстро
ваного народження з поправкою на неповноту реєстрації.
Новий прогноз населення з 1939 до 1949 року на основі фактичних очікуваних народ
жень, а не народжень, що очікувались би без врахування кризи, дає сукупне населення в
розмірі 44,7 млн. осіб замість попередніх 48,3 млн.
3. Вплив міграцій
Міграційні потоки впродовж 1939–1948 років були значно потужнішими і більш
комплексними, ніж у попереднє десятиріччя. На щастя, ми змогли зібрати більш різно
манітні дані, які використали для виділення різних типів примусових та добровільних
міграцій, включаючи дані щодо:
• біженців, евакуації та добровільної міграції;
• обміну населенням на основі німецькорадянського пакту;
• примусової та добровільної міграції працівників до Німеччини;
• примусової міграції українців до інших республік СРСР;
• депортації до таборів, колоній та тюрем (гулаги);
• репатріації до України;
• нормальних міграцій в післявоєнні роки.
Використання всіх доступних джерел (Polian 1996; Zemskov 1990, 1991a, 1991b; РАН
1992; Schechtman 1946; see also Mesle and Vallin forth coming) забезпечує досить повну оцінку
міграційних потоків до України і за її межі протягом періоду 1939–1947 років (табл. 5).
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Таблиця 5
Оцінка виключних міграційних потоків до та з України, 1939–47 рр. (тис.)
Ð³ê

Á³æåíö³ òà
åâàêóéîâàí³

Åì³ãðàíòè
1939
25
1940
1941
3500
1942
1943
267
1944
178
1945
1946
33
1947
Âñüîãî: 4003
²ìì³ãðàíòè
1939
36
1940
36
1941
93
1942
123
1943
1944
431
1945
1435
1946
1095
1947
Âñüîãî:
3247

Ïîëÿêè

Í³ìö³

40
215

117
525
294
937

Ïðèìóñîâà àáî
äîáðîâ³ëüíà
ðîáîòà

95
230

48
1128
518
333

580

2027

90
116
27
82
319
165

25
47
3

800

75

236
130
70

436

Äåïîðòàö³¿

Òàáîðè

25
103
278
7

44
132
75

259
155
65
59
951

Ðåïàòð³àíòè

134
450
3901
1135
880
1117
898
561
278
9354

218
169
219
857

2
14
4

45
56

18
54
35
22
149

63
191
126
89
570

Âñüîãî

178
997
72
11
1258

173
222
124
441
130
758
3043
1496
122
6536

Джерело: публікації Месле та Валліна.
В цілому, 9,4 млн. осіб виїхали за межі України з 1939 до 1947 року, в той час як 6,5 млн.
переїхали або повернулись, тобто позитивне сальдо міграції становило 2,9 млн. осіб.
4. Втрати внаслідок кризової смертності
За допомогою різних джерел ми також оцінили статевовіковий розподіл міграцій
них потоків, як нормальних, так і виключних, для більшості років. Новий прогноз насе
лення з 1939 р. до 1949 року, побудований за даними фактичних народжень і міграцій,
виявив нову очікувану чисельність населення в розмірі 42,8 млн. в 1949 р. Різниця між
цим та попереднім прогнозом дає оціночний вплив міграції: 2,0 млн.осіб. Різниця між
ретроспективним прогнозом населення з 1949 р. показує вплив надмірної смертності
внаслідок війни та голодомору 1947 року: 7,1 млн.
Таблиця 6 узагальнює компоненти надмірних втрат населення у цьому десятиріччі.
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Таблиця 6
Складові видимих втрат України впродовж 1940х рр. за статтю:
знижена народжуваність, надмірна смертність та міграції
Íàñåëåííÿ ³ âòðàòè
×èñåëüí³ñòü (òèñ.)
×îëîâ³êè
Æ³íêè
Âñüîãî
Íàñåëåííÿ
ðåòðîñïåêòèâíèé ïðîãíîç äî
15365
20310
35675
1949 ð. (1)
î÷³êóâàí³ áåç êðèçè (2)
23224
25041
48265
î÷³êóâàí³ ïðè ñìåðòíîñò³ áåç
21471
23277
44748
êðèçè ³ îö³íî÷íèõ ð³âíÿõ
íàðîäæåííÿ (3)
î÷³êóâàí³ ïðè ñìåðòíîñò³ áåç
20632
22123
42755
êðèçè ³ îö³íî÷íèõ ð³âíÿõ
íàðîäæåííÿ ³ ì³ãðàö³¿ (4)
Âòðàòè
ñóêóïí³ (1)-(2)
7859
4731
12590
âíàñë³äîê äåô³öèòó íàðîäæåíü
1753
1764
3517
(2)-(3)
âíàñë³äîê åì³ãðàö³¿ (3)-(4)
839
1154
1993
âíàñë³äîê íàäì³ðíî¿ ñìåðòíîñò³
5267
1813
7080
(4)-(1)
Ç íèõ âíàñë³äîê ñìåðòíîñò³:
à) âïðîäîâæ â³éíè (194145)
5040
1663
6704
á) äî òà ï³ñëÿ â³éíè (193940 òà
226
150
376
194648)
Джерело: розрахунки за даними про зареєстровані народження і смерті та міграцію з
різних джерел.
Відмінності в 376 тис. осіб спостерігаються між очікуваним рівнем смертності за
відсутності кризи та фактичною смертністю, скоригованою на неповноту реєстрації в до
воєнні (1939–1940) та післявоєнні (1946–1948) роки. Ця різниця в основному відбиває
вплив голодомору 1947 року (296 тис. смертей), але також частково є наслідком коливань
у фактичній смертності населення. Решта 6,7 млн. смертей, що становлять надмірну
смертність внаслідок війни, були перерозподілені в кожній когорті за календарним ро
ком згідно з зареєстрованими військовими втратами чоловіків і з приблизним зважуван
ням на інтенсивність політичних та воєнних проблем, з якими стикалось цивільне насе
лення.
Для оцінки реальної кількості смертей внаслідок війни та голодомору, ці очевидні
результати повинні бути скориговані на скорочення когорт протягом часу між кризови
ми роками і 1949 роком. З цією метою було зважено рівень смертності в кожній когорті на
очікувану вірогідність смерті за умови відсутності кризи між даними роками і 1949 ро
ком. В результаті ми отримали заключну цифру: замість початково оцінених 6,7 млн.
смертей, повний вплив війни та голодомору 1947 року становить 7,4 млн. неочікуваних
смертей.
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В цілому, реальні наслідки катастроф даного десятиріччя (після аналогічних підра
хунків рівнів народжуваності та міграцій) були такими:
• 4,1 млн. втрачених народжень;
• 2,3 млн. мігрантів, що виїхали за межі України;
• 7,4 млн. неочікуваних смертей.
Отже, загалом втрати населення склали 13,8 млн. осіб замість 12,6 млн., як було
оцінено на початку.
С) Щорічні таблиці смертності для 1939–1959 років.
Нарешті, можливо підрахувати таблиці смертності для кожного з 1940–1948 років і
продовжити їх на 1949–1959 роки за даними реєстраційної статистики (скоригованої на
неповну реєстрацію) та ретроспективних прогнозів населення.
Рисунок 8 порівнює криві смертності, побудовані для воєнних років, та відповідні
криві для початку і кінця періоду (1939 і 1959 роки). Смертність дорослих чоловіків внас
лідок війни виявляється особливо високою у вікових групах від 20 до 60 років. Найбільш
руйнівним роком був 1942, але й 1941, 1943 та 1944 роки були не набагато кращі. В ці роки
рівень смертності молодих чоловіків був навіть вищим, ніж рівень дитячої смертності.
Жінки також зазнали втрат в ці роки, однак дещо іншим чином з огляду на вік та кален
дарні роки. Піки смертності жінок спостерігались у віці 20 та 35 років, проте вони є досить
дискусійними. Ці дані можуть відповідати не стільки реальності, скільки нашим припу
щенням про повіковий розподіл міграцій і смертності жінок, про які є менше достовірної
інформації. Для жінок, на противагу чоловікам, 1941 та 1944 роки були значно менш
руйнівними, ніж 1942 та 1943. Ця відмінність виглядає більш вірогідно, ніж описані вище
вікові піки смертності жінок: чоловіки були повністю залучені до військових операцій,
тоді як жінки більше страждали від цивільних наслідків окупації та репресій.

Рис. 8. Повікові ймовірності смертності за статтю, оцінені для 1939, 1945, 1959 рр.
Джерело: розрахунки базуються на результатах дослідження.
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У таблиці 7 наведено щорічні показники очікуваної тривалості життя при народ
женні для періоду з 1939 до 1959 рр. Очікувана тривалість життя зменшилась від рівня,
близького до 50 років для чоловіків і 55 для жінок, в безпосередній довоєнний період до
менше ніж 14 років для чоловіків і менше 20 років для жінок у найгірші роки. Вона знову
збільшилася в 1945 р. і протягом основної частини 1946 року, проте потім скоротилась
знову (до 40 років для чоловіків і 50 років для жінок) внаслідок голоду 1947 р. Нарешті,
тенденція до зростання тривалості життя встановилась з 1948 до 1959 р.
Таблиця 7
Очікувана тривалість життя при народженні, оцінена для 1939–1959 рр.

Ð³ê
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

×îëîâ³êè
47,7
47,4
13,6
13,7
15,9
18,4
26,9
51,2
40,3
53,8
56,8

Æ³íêè
52,5
52,4
36,3
25,4
20,6
39,5
44,2
59,4
50,2
62,0
64,6

Ð³ê
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

×îëîâ³êè
59,0
59,0
59,9
60,7
61,7
63,5
64,4
64,4
66,1
65,2

Æ³íêè
66,3
65,6
66,2
66,8
67,4
69,3
70,2
70,3
72,0
71,1

Джерело: розрахунки за даними дослідження.

Висновки
Ця реконструкція пропонує основу для кращої оцінки та розуміння серйозності криз,
які відбувались в Україні впродовж першої половини ХХ ст. Перепис 1926 року зафіксу
вав 29 млн. українців, перепис 1939 р. повідомив про не менш ніж 31 млн. населення, що
викликало значне незадоволення Сталіна. Такий низький приріст населення став на
слідком основних криз 1930х років. Радянська політика в цьому десятиріччі залишила
населення України дуже порушеним. Катастрофи даного періоду призвели до драматич
ного падіння народжуваності та підвищення смертності. Наші оцінки передбачають, що
повні втрати можуть бути оцінені в 4,6 млн. осіб, 0,9 млн. з яких викликані примусовими
міграціями, 1 млн. – дефіцитом народжень, 2,6 млн. – надлишковою смертністю. Більш
того, на всій розширеній післявоєнній території України чисельність населення зменши
лась з 41,2 млн. у 1939 р. до 35,7 млн. у 1949 році, а за даними перепису 1959 року станови
ла лише 41,9 млн. осіб, тобто перебувала ледве на рівні 20річної давності. Наслідки чис
ленних порушень населення, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною, німецькою
окупацією та радянськими репресіями, призвели до сукупних втрат в 13,8 млн. осіб, вклю
чаючи від’ємне сальдо міграції у розмірі 2,3 млн., дефіцит народжень – 4,1 млн. та втрати
внаслідок надвисокої смертності – 7,4 млн. осіб. В цілому, результати наших досліджень
підтверджують попередні оцінки, проте вони дали можливість вперше виділити специ
фічну роль окремих факторів – смертності, народжуваності та міграцій. Що стосується
смертності, жодна інша європейська країна в двадцятому сторіччі не пережила таких криз,
як Україна протягом такого короткого проміжку часу.
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Рис 9. Оцінка щорічних змін в очікуванні тривалості життя населення України,
1926–1965 рр., за статтю
Джерело: розрахунки за даними дослідження.
Найгіршою з них став голодомор 1933 року, який призвів до скорочення очікуваної
тривалості життя до 11 років у жінок і дещо вище, ніж 7 років, у чоловіків. Проте наслідки
Великої Вітчизняної війни були ще гіршими: тривалість життя зменшилась не так значно
(мінімум 21 рік для жінок і 14 років для чоловіків), однак залишалась на цих низьких
рівнях протягом чотирьох років. Рисунок 9 показує тенденції тривалості життя з середи
ни 1920х років до середини 1960х років. Виключний вплив двох основних криз середини
сторіччя дуже чітко видно.
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ДЕМОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ СІМЕЙНОЇ
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
С.В. Ничипоренко,
головний економіст Інституту демографії
та соціальних досліджень НАН України
Сім’я завжди була і залишається важливою життєвою цінністю, вона забезпечує відтво
рення та продовження роду, є осередком виховання особистості, формування громадянсь
кої та національної самосвідомості людини. За період кризової економічної та політич
ної ситуації в Україні сім’я зазнала серйозних матеріальних і моральнопсихологічних
труднощів. Проблеми трансформаційного періоду в українському суспільстві відбилися
на соціальноекономічному становищі й умовах життя всіх категорій сімей.
Вирішення проблем сімей у сфері освіти, професійної підготовки, продуктивної зай
нятості, охорони здоров’я, соціального захисту є важливою умовою успішної реалізації
здійснюваних в Україні політичних та економічних реформ, оптимізації процесів відтво
рення населення, виховання здорового покоління майбутніх громадян.
Тому політика держави, спрямована на поліпшення становища сімей, є цілісною
системою заходів економічного, правового, демографічного, соціального, освітнього та
організаційного характеру. Вона базується на визнанні пріоритетів сім’ї як найважливі
шої складової частини в житті цивілізованого демократичного суспільства, її ролі у гума
ністичному вихованні підростаючих поколінь, досягненні стабільності та прогресу Ук
раїнської держави. Така політика має охоплювати всі сторони суспільного буття родини.
Важливе місце тут належить заходам моральновиховного впливу, покликаним форму
вати демографічну свідомість. Для нормального відтворення населення важливо, коли й
за яких умов формується родина, наскільки вона стабільна, якою мірою забезпечується в
ній поновлення поколінь.
Сприяння сім’ї у виконанні її соціальних функцій, її всіляке зміцнення є найважли
вішими соціальними задачами.
Для розробки ефективної демографічної політики необхідно досліджувати законо
мірності розвитку сім’ї, суперечності, що виникають, правильно оцінювати його перс
пективи. Отже, цілком зрозумілим є постійний інтерес до дослідження різних сторін
життєдіяльності сім’ї, і зокрема в соціальнодемографічних дослідженнях.
Метою даної роботи є виявлення актуальних проблем сімей в Україні, аналіз показ
ників шлюбності та розлучуваності, розробка шляхів підтримки сімей (зокрема, моло
дих), формування пропозицій щодо регулювання сімейної політики.
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Ґрунтовними є наукові праці з цих питань таких українських фахівців, як О.М. Бала
кірєва, Л.В. Чуйко, О.В. Макарова, Н.М. Комарова, М.Ф. Головатий, М.П. Перепелиця,
О.О. Яременко та інші, що базуються на науковопрактичних дослідженнях.
Фундаментальні дослідження проблем сім’ї здійснюють Інститут демографії та со
ціальних досліджень НАН України, Український інститут соціальних досліджень, Дер
жавний інститут проблем сім’ї та молоді, Інститут проблем виховання АПН України,
Інститут економіки НАН України, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України та
інші наукові заклади.
Слід також відзначити розробки російських вчених з даної тематики, особливо та
ких, як Н.М. Римашевська, М.С. Мацковський, А.І. Антонов, С.А. Сорокін, Г.В. Саєн
ко, Г.Г. Сілласте, А.Г. Харчев та ін.
При демографічному вивченні сім’ї можна виділити такі аспекти: поперше, роль
сім’ї як соціального осередку відтворення поколінь, у життєдіяльності якої перехрещу
ються і можуть бути простежені соціальні фактори, що впливають на процес народжува
ності і його компоненти – засвоєння соціальних норм, формування потреб і відповідних
їм настанов, репродуктивна поведінка; подруге, демографія вивчає розвиток та форму
вання сім’ї як складову демографічних процесів на рівні населення в цілому – вплив жит
тя в сім’ї, складу і типу сім’ї на народжуваність, на рівень смертності; процеси утворення
і розпаду сімей як важливі елементи відтворення населення, а також взаємозалежність
демографічних подій на рівні сім’ї стосовно народжуваності; потретє, демографія вив
чає власне сам процес утворення і розвитку сімей, з одного боку, як самостійний демо
графічний феномен, з іншого – як результат сукупного впливу усіх взаємодіючих демогра
фічних процесів [1].
Серед проблем соціогуманітарного виміру, викликаних суспільною модернізацією в
Україні, слід назвати, насамперед, гостру демографічну кризу. Зменшення народжува
ності до рівня нижче необхідного для простого заміщення поколінь, постаріння населен
ня, нестабільність шлюбів, збільшення позашлюбної народжуваності та кількості непов
них сімей – такі реалії нинішньої України.
Найважчими для вирішення у кризовій ситуації стали економічні проблеми, саме
вони є найбільш насущними, повсякденними для більшості населення. Загальне по
гіршення економічного становища призвело до різкого зростання чисельності населення
з грошовими доходами нижче прожиткового мінімуму.
Нині навіть обом працюючим батькам не завжди вдається забезпечити дітям більш
менш належний рівень життя. За даними Обстеження умов життя домогосподарств, рівень
бідності сімей з дітьми набагато перевищує рівень бідності домогосподарств без дітей.
Так, рівень бідності сімей без дітей, де всі особи працездатного віку, з 1999 по 2003 рік
знизився в 2,2 раза (з 16,5% до 7,4%). Рівень бідності сімей з дітьми, навпаки, зростає,
причому, чим більше в сім’ї дітей, тим вона є біднішою (табл.1). Так само спостерігається
і зростання рівня злиденності серед сімей з дітьми (табл. 2). Тому в зв’язку з тим, що
особливо потерпають від бідності багатодітні сім’ї, пріоритетним напрямом соціальної
політики має бути підтримка саме цієї категорії сімей.
З початку 1990х років відбувся перехід від найбільш поширеної дводітної моделі
сім’ї до однодітної (рис.1). За умов невпевненості й невизначених соціальнополітичних
та економічних перспектив спостерігається відмова сімей від другої та третьої дитини,
терміни їх народження відкладаються до кращих часів, через що зростає частка бездітних
та однодітних сімей, що ще більше погіршує демографічні перспективи країни.
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Таблиця 1
Рівень бідності за різними типами домогосподарств України, %

Òèï äîìîãîñïîäàðñòâà
Äîìîãîñïîäàðñòâà ç ä³òüìè
Äîìîãîñïîäàðñòâà áåç ä³òåé
Äîìîãîñïîäàðñòâà ç ä³òüìè:
ç 1 äèòèíîþ
ç 2 ä³òüìè
ç 3 òà á³ëüøå
ç ä³òüìè äî 3 ðîê³â
äå âñ³ äîðîñë³ ïðàöþþòü
äå º íåïðàöþþ÷³ äîðîñë³
Äîìîãîñïîäàðñòâà áåç ä³òåé:
âñ³ ïðàöåçäàòíîãî â³êó
äå º õî÷à á îäèí áåçðîá³òíèé
Óêðà¿íà

1999
33,9
17,8

2000
31,9
17,8

2001
33,4
17,8

2002
34,4
16,9

2003
33,1
18,4

29,1
35,8
54,5
44,1
31,3
37,9

25,4
35,9
54,1
35,2
25,7
36,6

26,5
37,7
59,6
43,8
27,5
38,2

25,8
39,9
64,3
40,3
27,4
40,2

24,1
40,7
63,5
40,4
25,0
39,4

16,5
29,5
27,8

14,8
27,9
26,4

13,5
27,0
27,2

14,2
26,2
27,2

7,4
17,8
26,6

* За даними Обстеження умов життя домогосподарств.
Таблиця 2
Рівень злиденності за різними типами домогосподарств України, %
Òèï äîìîãîñïîäàðñòâà
Äîìîãîñïîäàðñòâà ç ä³òüìè
Äîìîãîñïîäàðñòâà áåç ä³òåé
Äîìîãîñïîäàðñòâà ç ä³òüìè:
ç 1 äèòèíîþ
ç 2 ä³òüìè
ç 3 òà á³ëüøå
ç ä³òüìè äî 3 ðîê³â
äå âñ³ äîðîñë³ ïðàöþþòü
äå º íåïðàöþþ÷³ äîðîñë³
Äîìîãîñïîäàðñòâà áåç ä³òåé:
âñ³ ïðàöåçäàòíîãî â³êó
äå º õî÷à á îäèí áåçðîá³òíèé
Óêðà¿íà

1999
18,5
7,8

2000
17,7
8,0

2001
19,7
7,8

2002
18,6
6,8

2003
18,1
8,1

14,9
18,5
41,0
26,2
16,9
21,5

12,8
19,5
39,2
20,4
14,7
20,6

14,5
21,8
43,9
24,2
14,4
22,1

12,4
21,8
43,9
24,2
14,4
22,1

11,6
22,8
43,2
23,2
12,2
22,7

7,7
17,0
14,4

7,1
14,0
13,9

6,3
13,5
13,7

6,3
13,5
13,7

3,4
6,8
13,7

* За даними Обстеження умов життя домогосподарств.
У сімейному складі населення України переважають прості (нуклеарні) сім’ї, їх роз
поділ за кількістю членів визначається переважно наявністю чи відсутністю дітей та їх
кількістю. Ситуація станом на 2001 р. свідчить про посилення тенденцій збільшення ча
стки шлюбних пар без дітей, з однією дитиною та нереалізовані орієнтації на дводітну
сім’ю, особливо у містах (табл.3) [11].
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Таблиця 3
Середня величина сімейних домогосподарств в Україні за даними переписів населення
1959

Ì³ñüê³
ïîñåëåííÿ òà
ñ³ëüñüêà
ì³ñöåâ³ñòü
Ó òîìó ÷èñë³:
ì³ñüê³
ïîñåëåííÿ òà
ñ³ëüñüêà
ì³ñöåâ³ñòü
ñ³ëüñüêà
ì³ñöåâ³ñòü
ñåëî ó % äî
ì³ñòà

Ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ïðîæèâàþòü ñï³ëüíî
2001
1970 1979 1989
2001 ó
% äî
áåç
âêëþ÷à1989 ð.
äîìîãîñïîþ÷è
äàðñòâ ç 1
äîìîãîñîñîáè
ïîäàðñòâà
ç 1 îñîáè

3,5

3,4

3,3

3,2

3,2

2,6

100,0

3,4

3,3

3,2

3,2

3,1

2,6

96,9

3,7

3,6

3,6

3,3

3,4

2,8

103,0

108,8

109,1

103,1

103,1

109,7

107,7

Õ

У 1989–1999 рр. чисельність народжених скорочувалася щорічно більш ніж на 20
тисяч. У 2001 р. сумарний коефіцієнт народжуваності набув значення 1,07, що означає
наближення показника до мінімально допустимого рівня. Лише у 2002 р., вперше після
1986 року, спостерігалося зростання чисельності народжених.
Основними причинами зниження народжуваності є падіння рівня життя, багатора
зове подорожчання товарів дитячого асортименту – від продуктів до одягу, книжок та
іграшок, зростання оплати виховання дітей в дошкільних та позашкільних закладах, впро
вадження плати за навчання в школах, погіршення репродуктивного здоров’я, соціальні
хвороби, серед яких особливо актуальна зараз епідемія ВІЛ/СНІДу. Крім того, на сьо
годнішній день гостро стоїть проблема медичного забезпечення (зокрема, дітей).
70,0
60,0

%

50,0
40,0
30,0

ïåðøà äèòèíà
äðóãà ³ á³ëüøå

20,0
10,0
0,0
1989

1990
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Рис. 1. Розподіл народжених за порядком народження в Україні
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Таке соціальноекономічне становище переважної частини населення не могло не
вплинути на шлюбносімейну динаміку.
З 90х років ХХ століття (що збігається з початком глибокої економічної кризи) в
Україні спостерігається тенденція падіння шлюбності. Згідно з даними Всеукраїнського
перепису населення 2001 р., питома вага одружених чоловіків у віці 15 років і більше
порівняно з 1989 р. зменшилась на 8,2 пунктів, а жінок – на 5,6 пунктів.
У 2002 р. було зареєстровано 317,2 тис. шлюбів, що в півтора рази менше порівняно
з 1989 р. (489,3 тис.). За період з 1989 р. по 2002 р. по всіх регіонах України кількість
зареєстрованих шлюбів на 1000 населення значно зменшилась. Особливо інтенсивним
було скорочення в АР Крим, у Сумській, Луганській, Кіровоградській, Донецькій, За
порізькій областях. Водночас низькі показники шлюбності спостерігаються у промисло
вих районах з порівняно високою часткою молоді (Донецькій, Луганській, Кіровоградській
областях). Найвищі загальні показники шлюбності (за даними 2002 р.) були у м. Севасто
полі (8,7‰), м. Києві (7,3‰), в Чернівецькій (7,2‰) та Миколаївській (7,0‰) областях.
Найменший темп скорочення показників шлюбності спостерігався в західному ре
гіоні, зокрема в Рівненській, Львівській, Тернопільській та Івано–Франківській областях.
Така ситуація зумовлена шлюбносімейними традиціями, завдяки яким та з огляду на
поширення церковного обряду вінчання в західних областях рівень показників шлюб
ності значно вищий від середнього значення по Україні, а рівень розлучуваності – значно
нижчий. Тому шлюби і сім’ї у західному регіоні України значно міцніші.
У 2003 році намітилася тенденція збільшення кількості зареєстрованих шлюбів. Про
тягом року було зареєстровано 371 тис. шлюбів, це майже в 1,2 раза більше, ніж у 2002 р.
(317,2 тис.), хоча в 1,3 раза менше порівняно з 1989 р. (489,3 тис.). Зростання шлюбності
спостерігалося в усіх регіонах без винятку, особливо в Київській області (порівняно з 2002 р.
шлюбність збільшилась на 24,7%), м. Києві (на 22,6%), Запорізькій області (на 20,6%). В
більшості це пов’язано з тим, що у шлюбний вік вступають контингенти народжених у
1983–1986 рр., коли спостерігалось підвищення народжуваності у зв’язку із заходами щодо
посилення допомоги сім’ям.
У січні–липні 2004 р. порівняно з відповідним періодом минулого року зареєстрова
но зменшення кількості шлюбів – на 12,9% (з 148,3 тис. до 129,2 тис.), інтенсивність
вступу до шлюбу становила 4,7 випадків на 1000 жителів (табл. 2). Кількість розлучень за
цей період скоротилась на 1,3% (з 99,2 тис. до 97,9 тис.), інтенсивність розлучень дорів
нювала 3,5‰.
Несприятлива загальна шлюбносімейна ситуація пов’язана з матеріальною невлаш
тованістю молоді, низьким рівнем життя, житловими проблемами тощо. Тому значна час
тина пар, які живуть разом, не реєструють шлюб. Поширюються так звані консенсуальні
шлюби (шлюби за згодою, за домовленістю, але без реєстрації). Це відбувається також в
умовах радикальної переоцінки цінностей, змін у ставленні молоді до шлюбу та сім’ї.
Через зниження показників щодо укладених шлюбів і поширення незареєстрова
нних шлюбів збільшується кількість дітей, народжених поза шлюбом. У 1989–2001 роках
цей показник збільшився на 66,7% і склав 18%.
Під час Всеукраїнського перепису населення 2001 р. вперше було визначено кількість
осіб, які перебували у незареєстрованих в органах РАГС шлюбах. У цілому по Україні, за
даними Всеукраїнського перепису, в незареєстрованому шлюбі перебували 7% усіх одру
жених чоловіків та понад 7% заміжніх жінок. Найбільш поширеною є така тенденція се
ред молоді, вона характеризується сучасними трансформаціями в суспільстві за умов ра
дикальної переоцінки цінностей. Тому найвищий відсоток таких шлюбів у чоловіків і
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жінок у віці 15–19 років, що відповідно становить у чоловіків – понад 25%, у жінок –
19,2%; у віковій групі 20–24 роки серед чоловіків – понад 12%, серед жінок – 10% [7]. У
старших вікових групах відсоток таких шлюбів значно менший.
Україна характеризується також високими показниками рівня розлучуваності.
Стабільність шлюбу залежить від низки чинників, зокрема таких, як вік одруження, термін
знайомства до шлюбу, соціальний статус та ін.
Причини, що викликають дисфункцію сімейних відносин, дуже різноманітні: еко
номічні, психологоетичні, медичні та інші.
Основними причинами сімейних сварок у молодих сім’ях, які ведуть до розлучень,
за свідченнями самих розлучених, є: зрада, ревнощі, погані житлові умови, пристрасть
до алкоголю, наркотиків одного із членів родини, різне розуміння щодо розподілу до
машніх справ, втручання батьків у сімейні стосунки, безвідповідальне ставлення до вико
нання подружніх обов’язків, хвороби, різні підходи до виховання дитини тощо.
У 2002 р. було зареєстровано 183,5 тис. розлучень, середня кількість розлучень на 1000
жителів порівняно з 1989 р. майже не змінилася: в 2002 р. вона становила 3,8, а в 1989 р. –
3,7. У 2003 р. знову спостерігається зменшення кількості розлучень – 117,2 тис. по Україні,
що на 9% менше, ніж в 1989 р. (193,7 тис.). Специфічною особливістю розлучуваності ос
танніх років можна назвати зростання темпу розлучень у сільській місцевості.
Таблиця 4
Кількість зареєстрованих шлюбів та розлучень за січень–липень
(на 1000 осіб)

Óêðà¿íà
ÀÐ Êðèì
Â³ííèöüêà
Âîëèíñüêà
Äí³ïðîïåòðîâñüêà
Äîíåöüêà
Æèòîìèðñüêà
Çàêàðïàòñüêà
Çàïîð³çüêà
²âàíî-Ôðàíê³âñüêà
Êè¿âñüêà
Ê³ðîâîãðàäñüêà
Ëóãàíñüêà
Ëüâ³âñüêà
Ìèêîëà¿âñüêà
Îäåñüêà
Ïîëòàâñüêà
Ð³âíåíñüêà
Ñóìñüêà
Òåðíîï³ëüñüêà
Õàðê³âñüêà
Õåðñîíñüêà
Õìåëüíèöüêà
×åðêàñüêà
×åðí³âåöüêà
×åðí³ã³âñüêà
ì. Êè¿â

Çàðåºñòðîâàíî øëþá³â
2004 ð.
2003 ð.
4,7
5,3
4,1
4,5
4,6
5,5
5,2
6,0
4,4
5,0
4,3
4,7
4,8
5,6
5,5
6,4
4,2
5,0
5,7
6,3
5,2
5,8
3,9
4,6
4,3
4,8
5,2
5,9
4,2
5,0
4,5
5,0
4,0
4,8
5,3
6,1
4,0
4,8
5,5
6,3
4,6
5,4
3,9
4,8
5,1
6,0
4,1
4,9
5,4
6,1
4,0
4,8
5,8
6,2

Çàðåºñòðîâàíî ðîçëó÷åíü
2004 ð.
2003 ð.
3,5
3,6
3,8
3,8
3,4
3,5
2,8
2,8
4,0
3,9
3,6
3,5
3,9
3,5
2,3
2,0
3,8
4,0
3,1
3,1
3,5
3,6
4,0
4,0
4,0
4,0
2,6
2,5
3,9
4,3
3,5
3,4
3,6
3,5
2,5
2,7
3,4
3,6
2,8
2,9
3,8
3,9
3,7
3,9
3,6
3,6
4,0
4,2
3,3
3,7
3,3
3,5
3,8
4,0

Джерело: Дані Міністерства праці та соціальної політики України.
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Крім того, в 2001 році порівняно з 1989 р. значно зріс коефіцієнт нестабільності
шлюбів (характеризується відношенням кількості зареєстрованих розлучень до кількості
зареєстрованих шлюбів). У 1989 р. він становив 0,396, а в 2001 р. – 0,586 по Україні.
Особливо помітне таке зростання в Сумській (в 1989 р. – 0,343, а в 2001 р. – 0,644),
Кіровоградській (відповідно зріс з 0,387 до 0,680) та Черкаській (0,364 та 0,650) областях.
З 2002 р. коефіцієнт нестабільності шлюбів почав поступово зменшуватися і в 2002 р. він
уже становив 0,579, а в 2003 р. зменшився до 0,478.
Поряд з цим у 2002 р. у західному регіоні спостерігається й найбільший темп зрос
тання показників розлучуваності, особливо в Рівненській, Тернопільській та Хмель
ницькій областях. Найменший темп зростання показників розлучень за 14 років в АР
Крим, м. Києві, Одеській та Донецькій областях. Найбільша кількість розлучень на 1000
населення за 2002 р. спостерігається у м. Севастополі (5,3‰), Миколаївській (4,5‰) та
Луганській (4,4‰) областях. Найменше зареєстровано розлучень у Закарпатській (2,1‰),
Тернопільській, Волинській (2,7‰) та Львівській (2,8‰) областях.
Новоутворені пари, передбачаючи високу ймовірність розлучення, домовляються на
перших порах не мати дітей. Україна з її традиціями ранньої шлюбності особливо потер
пає через це. Якщо в 1960 р. на 100 укладених шлюбів припадало 11 розлучень, а в 1980 р.
– 39, то в 2002 р. – уже 58. Крім того, 2/3 всіх розлучень припадає на вік до 30 років.
Насторожує той факт, що продовжується тенденція розірвання шлюбів, які проісну
вали менше 10 років, у 2003 р. понад половину – 52% розлучень припадає саме на цей
період шлюбності (92207 розлучень). Найбільша кількість розлучень спостерігається у
шлюбах , які проіснували 5–9 років – 46271 одиниця, що становить 26,1% до загальної
кількості розлучень. Такі розлучення мають особливо негативні наслідки, що впливають
на процес відтворення населення.
Держава через систему нормативноправових актів підтримує молоді сім’ї, призна
чаючи і виплачуючи їм допомоги. Підтримка молодих сімей в Україні здійснюється шля
хом надання сім’ям з низьким доходом допомоги відповідно до Законів України “Про
державну допомогу сім’ям з дітьми” і “Про державну соціальну допомогу малозабезпече
ним сім’ям”, безготівкових субсидій на оплату житловокомунальних послуг і субсидій у
грошовій формі на придбання зрідженого газу, рідкого і твердого палива та ін. Такі види
соціальної допомоги одержують близько 5 млн. незаможних родин. Поряд з податкови
ми пільгами надається допомога молодим матерям по вагітності і пологах, одноразова
допомога при народженні дитини, виплачується щомісячна допомога по догляду за ди
тиною до досягнення нею трьох років. Для поліпшення демографічної ситуації в країні,
зокрема підвищення рівня народжуваності, з 1 квітня 2005 р. одноразову допомогу при
народжені дитини підвищено до 8497 грн. (у 2004 р. така допомога становила 360 грн.),
що, за прогнозними оцінками фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень
НАН України, призведе до збільшення загальної кількості народжених дітей у 2006 р.
порівняно з 2004 р. приблизно на 9,3%. Але поряд з позитивними зрушеннями це викли
че дефіцит Фонду соціального страхування, тому такі зміни в законодавстві потребують
глибокого переосмислення та доопрацювання.
Висновки. Таким чином, поряд з тим, що порівняно з попередніми роками спосте
рігається покращення деяких демографічних показників, зокрема підвищення показників
шлюбності і зниження розлучуваності, залишається проблема постаріння населення, що
відбувається через відкладання молоддю шлюбів та зниження народжуваності в сім’ях.
Крім того, поширюються нові форми шлюбносімейних відносин – консенсуальні шлю
би. Навіть у західних областях, де склалися міцні національні традиції у ставленні до сім’ї,
спостерігається високий темп зростання розлучуваності, що приводять до змін устале

36

ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК
них норм, цінностей та зразків поведінки в сфері шлюбносімейних відносин. Тому дер
жава повинна всіляко підтримувати та заохочувати сім’ї. Сучасна профілактична діяльність
державних органів і суспільних установ здатна значною мірою згладити дію соціальних
факторів, що формують сімейне неблагополуччя.
Основними цілями політики щодо сім’ї мають бути: зменшення розшарування за
рівнем доходів окремих груп населення, підвищення загальної культури населення, за
безпечення ефективності соціального захисту для багатодітних та неповних сімей, про
філактичні заходи з проблем ВІЛ/СНІДу. Досягнення поставлених цілей можливе за еко
номічного підйому в країні, коли більше коштів можна було б спрямувати на вирішення
проблем молодих сімей.
Серед заходів щодо реалізації такої політики можна виділити: удосконалення систе
ми соціального контролю і соціальної допомоги сім’ям з боку місцевих органів влади,
розвиток і закріплення сімейних традицій, ритуалів і обрядів, розширення випуску спе
ціальної літератури з сімейної тематики, а також створення широкої мережі консульту
вання з питань сімейношлюбних відносин.
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Вступ
Початок ХХІ сторіччя увійде в історію як кризовий період соціальнодемографічного
розвитку України, однією з ознак якого є поступове вимирання нації. З 1993 по 2003 рік
чисельність жителів країни зменшилася на 4,8 млн. осіб [1–2], і цей процес триває. За
оцінками ООН, Україна є однією з найбільш несприятливих у демографічному відно
шенні країн світу. Щорічна втрата населення (з урахуванням еміграції) становила понад
400 тис. осіб. У країні сформувалася і поглиблюється демографічна криза [3]. Певний
внесок у зростання рівня демографічних втрат вносять негативні наслідки Чорнобильсь
кої катастрофи 1986 р. (ЧК).
Попри значну увагу вчених до “чорнобильської” проблематики, оцінка втрат насе
лення внаслідок великомасштабної радіаційної аварії ще не стала предметом спеціаль
ного дослідження. У зв’язку з наявністю несприятливих тенденцій в медикодемографічній
ситуації на радіоактивно забруднених територіях (РЗТ) назріла потреба у з’ясуванні де
мографічної “ціни” наслідків ЧК, які не обмежуються суто радіобіологічною значимістю.
Значних втрат зазнає весь соціальний організм країни, потенціал його здоров’я, освітньо
інтелектуальні, трудові та економічні можливості. Отже, вкрай необхідні пошуки основ
них чинників формування цих наслідків та напрацювання заходів щодо усунення їх нега
тивної дії. Це має стати підґрунтям для розробки і реалізації заходів щодо реабілітації
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територій України, які постраждали внаслідок ЧК. Вони також повинні базуватися на
результатах визначення та кількісної оцінки регіональних демографічних втрат, просто
рової диференціації ступеня депопуляції, внеску окремих чинників (у тому числі радіації
і соціальноекономічних) у загальну величину демографічних втрат. Такі дослідження є
надзвичайно актуальними в соціальному плані і мають народногосподарську значущість
як джерело рекомендацій щодо посилення демополітичного впливу на існуючу демогра
фічну ситуацію в країні.
Деякі методичні питання оцінки демографічних втрат
В останні двадцять років унаслідок дії багатьох негативних факторів в Україні відбу
лася трансформація в динаміці населення – від його приросту до втрат. РЗТ України та
кож переживають затяжну медикодемографічну кризу. Підтвердженням цього є неухиль
не падіння народжуваності, різке збільшення повікової смертності, скорочення серед
ньої тривалості життя, несприятливі зміни в структурі причин смерті і прогресуюче по
гіршення стану здоров’я людей, про що свідчить ріст захворюваності та інвалідизації [4–
7]. З огляду на наявну демографічну ситуацію на РЗТ, нами виконано дослідження, метою
якого було кількісне визначення не лише прямих, а й непрямих втрат населення через
відкладені і нереалізовані дітонародження, передчасну смертність, деформації у віковій
структурі та зниження життєвого потенціалу. У даній роботі розглянуто тільки втрати
населення внаслідок депопуляції, що, згідно з нашими даними, становлять понад 75 %
від загальних демографічних втрат.
Об’єктом вивчення було населення найбільш радіоактивно забруднених областей
України (Житомирської, Київської) і районів (Лугинського, Народицького, Овруцько
го, Іванківського, Поліського) у порівнянні з незабрудненими Полтавською областю та її
Лохвицьким районом, а також країною загалом. Інформаційною основою дослідження
стали дані статистичного обліку загальних підсумків природного руху населення і мате
ріали публікацій Державного комітету статистики України.
У рамках досліджуваних територій рівні реальних і гіпотетичних демографічних втрат
визначалися за період 1986 – 2001 рр. Базовим для порівняння було взято 1979 р. – рік
доаварійного періоду з умовно сприятливими демографічними показниками, рік пере
пису населення. Природне скорочення населення за рахунок перевищення абсолютного
числа смертей над кількістю народжень за визначений період часу становить реальні (де
популяційні) втрати населення. Для виміру гіпотетичних втрат населення використову
вали балансовий метод. Втрати досліджуваного населення у 1986–2001 роках обчислюва
ли за допомогою порівняння балансових рівнянь реальної та гіпотетичної динаміки на
селення. Беручи абсолютні числа народжених та померлих у 1979 р. за “норму”, послідовно
знаходили різниці між значеннями базового року та кожним роком із вищезазначеного
періоду з відповідним знаком. Їх сума давала нам гіпотетичну величину дефіциту народ
жень і надлишку смертей в післяаварійний період порівняно з доаварійним 1979 р. У
даному варіанті обчислення базою для порівняння вибрано незмінні абсолютні показ
ники народжень та смертей у 1979 р. Оскільки такий спосіб не враховує вплив структур
ного фактора (статевовікової структури населення), то обчислення цим методом дає дещо
завищені розміри втрат населення, зокрема дефіциту народжень.
Одночасно із розрахунками абсолютних значень втрат населення на досліджуваних
територіях розраховували також їх відносні величини, зокрема інтенсивності втрат не
народженими і надлишків померлих у 1986–2001 рр. порівняно з 1979 р. Їх обчислювали
як відношення розрахункових рівнів до середньорічної чисельності населення за відпо
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відний період. Умовно ці показники мають назви загального і повікових коефіцієнтів
щодо втрат ненародженими та передчасно померлими. Для поглибленої оцінки відтво
рення населення на досліджуваних територіях було розраховано спеціальний показник
втрат ненародженими – відношення числа ненароджених до середньорічної чисельності
жінок фертильного віку (на 1000 відповідного контингенту, ‰), що дає уявлення про
інтенсивність спаду генеративної активності населення [8].
Припущення про незмінність режиму відтворення населення є умовним. Запропоно
ваний метод не гарантує абсолютну точність отриманих результатів. Тому він може дати
лише наближене уявлення про розміри нинішніх втрат населення. Повне визначення де
мографічних втрат повинно враховувати також і міграцію населення. Роботи щодо збору
інформації стосовно міграційної компоненти демографічних втрат виконано, після завер
шення розрахунків планується представлення результатів у подальших публікаціях.
У складі демографічних втрат нами визначені: прямі (валові, бруттовтрати), чисті
(неттовтрати), повні втрати населення. Прямі втрати населення (величина природного
зменшення за період, що розглядається) є фактично різницею між абсолютними показ
никами народжуваності і смертності. Для того, щоб обчислити втрати населення внаслі
док ЧК, тобто чисті втрати було зроблено гіпотетичну поправку на природну смертність
та народжуваність і розраховано надлишок смертей і дефіцит народжень. Останній у су
купності з прямими втратами формує повні демографічні втрати. В дослідженні застосо
вано демографічні та математикостатистичні методи з використанням прикладних про
грамних пакетів (Microsoft Access, Microsoft Excel, Statgraphics).
Основна частина
Характеризуючи динаміку природного приросту населення, слід зазначити, що де
популяція в Україні, тобто скорочення чисельності населення за рахунок перевищення
числа померлих над кількістю народжених, почалася з сільської місцевості у 1979 р., а з
1991 р. вона “переборола” приріст городян і вийшла на загальнонаціональний рівень. З
1992 р. розпочалося природне зменшення міського населення, що не стало епізодичною
“демографічною хвилею”, а набуло стійкого характеру. Нинішнього “розмаху” депопу
ляція сягнула за відносно короткий період часу. Впродовж 1979–2003 рр. динаміка за
гальних коефіцієнтів природного приросту населення України характеризувалася пост
ійною тенденцією до зменшення їхнього рівня.
Незначні коливання показників у бік підвищення спостерігалися лише у 1982–1983 і
1986 рр. У першому випадку підвищення загального коефіцієнта природного приросту було
наслідком виключно підвищення рівня народжуваності населення, а в другому – стало ре
зультатом комплексного впливу підвищення рівня народжуваності і зниження показника
смертності населення. З 1987 р. спад загального коефіцієнта природного приросту населен
ня України більше “не переривався” і дотепер має депопуляційний характер.
Схожі тенденції в динаміці загального коефіцієнта природного приросту спостеріга
лися і у населенні досліджуваних областей з тією відмінністю, що природний убуток у них
сформувався на рік раніше, ніж у цілому по країні (рис. 1).
У 1979 р. загальний коефіцієнт природного приросту в областях, що внаслідок ЧК
стали радіоактивно забрудненими, був 2,9 ‰ у Київській області і 3,4 ‰ у Житомирській
області (Полтавська область уже мала негативне значення показника ( 0,2 ‰). У 1989 р.
порівняно з 1979 р. його рівень у міських поселеннях скоротився в середньому в 1,4 раза,
а в сільських – збільшився у 3,4 (Київська область) – 6,0 (Житомирська область) разів,
тобто зменшення останнього відбувалося інтенсивніше. Природний убуток населення
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Ïðèðîäíèé ïðèð³ñò
(çìåíøåííÿ) íàñåëåííÿ, 

радіоактивно забруднених областей зріс за 12 років з 0,4–1,5 тис. осіб у 1990 р. до 11,9–
17,1 тис. осіб у 2001 р., тобто в 11,4 (Київська область) – 30,0 (Житомирська область) разів.
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Рис. 1. Природний приріст (зменшення) населення досліджуваних територій
у 1979–2001 рр., ‰

Ïðèðîäíèé ïðèð³ñò
(çìåíøåííÿ) íàñåëåííÿ, 

У більшості радіоактивно забруднених районів природний убуток реєструвався ще до
Чорнобильської катастрофи (рис. 2) за рахунок сільських жителів. Найбільш відчутний
спад показника розпочався з 1990 р. За 1990–2001 рр. інтенсивність депопуляційних про
цесів у досліджуваних районах збільшилася від 1,7 (Іванківський район) до 5,5 (Лугинсь
кий, Поліський райони) разів.
Результати розрахунків свідчать, що впродовж 1986–2001 рр. внаслідок депопуляції
втрачено у Житомирській області 65,6 тис. осіб, у Київській області – 120,4 тис. осіб. Цей
убуток у сукупності відповідає чисельності жителів такого міста, як Біла Церква. Радіоак
тивно забруднені райони у сукупності за відповідний період втратили 19,6 тис. осіб свого
населення (у радіоактивно незабрудненому районі – 8,5 тис. осіб). Найбільші депопу
ляційні втрати сформувалися у 1991–2001 рр., коли наслідки катастрофи за часом збігли
ся із соціальноекономічною кризою у країні.
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Рис. 2. Природне зменшення населення радіоактивно забруднених і контрольного районів
у 1979–2001 рр., ‰
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Негативні демографічні наслідки ЧК більш відчутні у сільській місцевості. При
близно 70 % загальноукраїнського убутку населення, тобто прямих депопуляційних втрат,
становлять сільські жителі. Впродовж 1991–2001 рр. їхній внесок у природне зменшення
населення радіоактивно забруднених районів зріс до 97 %.
Розрахунки гіпотетичних втрат свідчать, що чисті втрати населення досліджуваних
територій виявилися більшими, ніж прямі (табл. 1; 2). Це означає, що основною компо
нентою депопуляційних втрат у післячорнобильський період стає дефіцит народжень
(наслідок відкладених народжень або повної відмови від народжень).
Так, на РЗТ внесок величини дефіциту народжень у чисті втрати становить близько
66 % у областях і 77,2 % – в середньому по районах. У Полтавській області, навпаки,
превалює надлишок смертей, що зумовлено особливостями вікового складу населення, а
саме: наявністю старого населення, звуженим відтворенням, середнім рівнем очікуваної
тривалості життя і високими темпами скорочення чисельності населення [3].
Таблиця 1
Втрати населення радіоактивно забруднених і контрольної областей у 1986–2001 рр.
(за умови незмінного числа народжень і смертей на рівні 1979 р.), тис. осіб

Äåìîãðàô³÷í³
âòðàòè
Ïðÿì³
×èñò³, ó ò. ÷.:
äåô³öèò íàðîäæåíü
íàäëèøîê ñìåðòåé
Ïîâí³

Óêðà¿íà
- 2217,5
- 5148,2
- 2838,0
+ 2310,2
- 5055,5

Æèòîìèðñüêà
îáëàñòü
- 65,6
- 153,5
- 101,3
+ 52,2
- 166,9

Êè¿âñüêà
îáëàñòü
- 120,4
- 208,0
- 129,2
+ 78,8
- 249,6

Ïîëòàâñüêà
îáëàñòü
- 156,8
- 152,6
- 75,8
+ 76,8
- 232,6

Таблиця 2
Втрати населення радіоактивно забруднених і контрольного районів у 1986–2001 рр.
(за умови незмінного числа народжень і смертей на рівні 1979 р.), тис. осіб

Äåìîãðàô³÷í³
âòðàòè
Ïðÿì³
×èñò³, ó ò. ÷.:
äåô³öèò íàðîäæåíü
íàäëèøîê ñìåðòåé
Ïîâí³

Ðàä³îàêòèâíî çàáðóäíåí³
ðàéîíè
- 19,6
- 27,2
- 21,0
+ 6,2
- 40,6

Ëîõâèöüêèé
ðàéîí
- 8,5
- 4,9
- 2,5
+ 2,4
- 11,0

З’ясовано, що серед досліджуваних радіоактивно забруднених районів прямі втрати
населення сформувалися винятково у сільській місцевості усіх районів (табл. 3). Основ
ною складовою розрахункових втрат є дефіцит народжень. У Лохвицькому районі за пе
ріод 1986–2001 рр. природне скорочення жителів спостерігалося як у міських, так і сільських
поселеннях. Порівняно з радіоактивно забрудненими, в даному районі внесок дефіциту
народжень і надлишку смертей у чисті втрати був приблизно однаковим.
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Таблиця 3
Втрати сільського населення радіоактивно забруднених і контрольного районів
у 1986–2001 рр. (за умови незмінного числа народжень і смертей на рівні 1979 р.),
тис. осіб

Äåìîãðàô³÷í³
âòðàòè
Ïðÿì³
×èñò³, ó ò. ÷.:
äåô³öèò íàðîäæåíü
íàäëèøîê ñìåðòåé
Ïîâí³

Ðàä³îàêòèâíî çàáðóäíåí³
ðàéîíè
- 20,8
- 22,2
- 18,0
+ 4,2
- 38,8

Ëîõâèöüêèé
ðàéîí
- 6,8
- 1,4
- 0,8
+ 0,6
- 7,6

Ñïåö³àëüíèé êîåô³ö³ºíò
ùîäî âòðàò
íåíàðîäæåíèìè, íà 1000
æ³íîê â³êîì 15-49 ðîê³â

Інтенсивність зниження народжень серед сільських жінок радіоактивно забруднених
областей була значно вищою: тут не народилася приблизно 31 дитина на кожну жінку
фертильного віку, що майже у 3,5 раза більше, ніж у містах. У Полтавській області не
виявлено істотних диспропорцій у розподілі втрат за рахунок ненароджених у міських і
сільських місцевостях.
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Рис. 3. Інтенсивність втрат ненародженими у населення радіоактивно забруднених
і контрольного районів України у 1986–2001 рр., на 1000 жінок віком 15–49 років
Рівень втрат ненародженими на 1000 жінок фертильного віку з 8 осіб (1986 р.) зріс до
75 осіб (2001 р.), тобто у 9,4 раза і дорівнював за весь післяаварійний період 38,7 ‰.
Формування інтенсивності втрат ненародженими у жінок у віці 15–49 років у контрольно
му районі було подібним до загальноукраїнського рівня, і їх величина за 1986–2001 рр.
дорівнювала 12,8 ‰, що у 3 рази нижче рівня на РЗТ.
Аналіз розподілу гіпотетичних повікових втрат ненародженими серед жінок фер
тильного віку у 1986–2001 рр. порівняно з 1979 р. свідчить, що найбільший дефіцит на
роджень спостерігався у віковій групі 15–29 років. У середньому на кожну 1000 жінок цієї
вікової групи населення досліджуваних територій “недоотримало” від 70 (Київська об
ласть) до 273 (Народицький район) немовлят (табл. 4).
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Таблиця 4
Повікові коефіцієнти ненароджених дітей у жінок досліджуваних територій
у 1986–2001 рр. у порівнянні з 1979 р., ‰

Òåðèòîð³¿

Ïîâ³êîâ³ êîåô³ö³ºíòè íåíàðîäæåíèõ ä³òåé,
íà 1000 æ³íîê â³äïîâ³äíîãî â³êó:
15-24
25-29
30-34
35-39 40-49
Óêðà¿íà
- 27,2
- 30,9
- 7,2
- 2,9
- 0,5
Æèòîìèðñüêà îáëàñòü
- 27,8
- 39,9
- 13,8
- 11,3
- 4,2
Êè¿âñüêà îáëàñòü
- 34,6
- 35,0
- 8,7
- 5,0
- 2,3
Ïîëòàâñüêà îáëàñòü
- 20,1
- 24,9
- 9,7
- 3,5
- 1,7
Ëóãèíñüêèé ðàéîí
- 65,8
- 50,2
- 36,1
- 13,8 - 10,2
Íàðîäèöüêèé ðàéîí
- 153,3 - 119,2 - 119,6
- 1,6
- 1,7
Îâðóöüêèé ðàéîí
- 49,1
- 114,5
- 5,5
- 7,3
- 4,9
²âàíê³âñüêèé ðàéîí
- 81,6
- 64,8
- 21,0
- 10,2
-2,9
Ïîë³ñüêèé ðàéîí
- 117,1 - 138,1 - 54,4
- 15,8
- 7,1
Ðàä³îàêòèâíî çàáðóäíåí³ ðàéîíè
- 73,5
- 95,7
- 22,4
- 9,0
- 5,3
Ëîõâèöüêèé ðàéîí
- 40,1
-26,5
-19,2
- 1,4
- 3,5
У таблиці 5 наведено розрахункові дані щодо формування надлишків померлих за
укрупненими віковими інтервалами населення України внаслідок підвищення смерт
ності у 1986–2001 рр. порівняно з 1979 р.
Таблиця 5
Вікова структура втрат (збережених життів) населення України внаслідок підвищення
смертності у 1986–2001 рр. у порівнянні з 1979 р., %

Â³êîâà
ãðóïà,
ðîê³â
0-14
15-59
60+
Âñüîãî

Ðàéîíè ÐÇÒ
÷îëîâ³êè æ³íêè
- 4,3*
- 5,2*
- 4,4*
- 14,6*
+ 108,7
+ 119,8
100,0
100,0

Ïèòîìà âàãà âòðàò
Ëîõâèöüêèé ðàéîí
Óêðà¿íà
÷îëîâ³êè æ³íêè ÷îëîâ³êè
æ³íêè
- 4,4*
-1,0*
- 5,7*
- 4,2*
- 16,9*
- 2,5*
+ 33,8
+ 2,7
+ 121,3
+ 103,5
+ 71,9
+ 101,5
100,0
100,0
100,0
100,0

Примітка. *() – питома вага збережених життів внаслідок зниження рівня смерт
ності.
Вони свідчать, що найбільші втрати через підвищення смертності вище рівня базо
вого року спостерігалися у населення старших вікових груп по всіх досліджуваних терито
ріях. В Україні втрати чоловіків у працездатному віці значно вищі, ніж у жінок, однак у
дитячих вікових групах, навпаки, спостерігається деякий приріст збережених життів внас
лідок зниження смертності порівняно з 1979 р. У досліджуваних районах за допомогою
балансового методу не виявлено надлишків померлих серед чоловіків і жінок у віці 0–59
років. Основний внесок у чисті втрати населення через надсмертність був сформований за
рахунок вікових груп 60 і старше.
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Висновки
Проведені балансовим методом розрахунки, що базувалися на гіпотезі незмінності
абсолютного числа народжень і померлих на рівні 1979 р., дали можливість приблизно
оцінити характер і величину депопуляційних втрат на РЗТ у післячорнобильський період.
Найбільші втрати населення сформувалися у 1991–2001 рр. Структура чистих втрат
характеризувалася переважним внеском дефіциту народжень.
На прикладі найбільше радіоактивно забруднених областей і районів можна вважа
ти, що наслідки Чорнобильської катастрофи зумовили депопуляційні втрати населення
внаслідок відмови від народження дітей жінками у найбільш активному генеративному
віці (15–29 років).
“Недобір” дітонароджень у радіоактивно забруднених районах за період 1986–2001
рр. (порівняно з 1979 р.) склав 21,0 тис. чоловік, а надлишок померлих – 6,2 тис. чоловік.
У формуванні чистих втрат основний внесок становили втрати сільського населення.
Виявлені особливості демографічних втрат потребують активного здійснення дер
жавних заходів, спрямованих як на підвищення народжуваності, так і зменшення смерт
ності населення. На радіоактивно забруднених територіях необхідне прискорення за
ходів щодо ліквідації наслідків екологічної катастрофи і зменшення опромінення насе
лення до рівнів, що встановлені національними критеріями.
Слід зазначити, що нинішні втрати населення в Україні особливі. Вони сформувалися
в мирний час, що свідчить про недостатню увагу суспільства до їх призупинення. Здійсню
вані з 2005 р. заходи щодо стимулювання народжуваності можна вважати першим важли
вим кроком до призупинення демографічної кризи. Але наслідки кризи відтворення насе
лення України існують, і вони будуть ще тривалий час впливати на її розвиток.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПОДОЛАННЯ
ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ1
П.Є. Шевчук,
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Інституту демографії та соціальних
досліджень НАН України
Розвиток людності в Україні у ХХ столітті був спотворений низкою несприятливих
факторів, що за своєю природою чинили вплив на різні сторони відтворення населення в
Україні в деструктивному напрямі. Війни, голодомори, репресії та зумовлені ними епі
демії хвороб винищували наш народ чисельно та систематично погіршували рівень здоро
в’я багатьох поколінь. Великодержавна політика деукраїнізації, активне стимулювання
еміграції та примусове вивезення окремих груп населення за межі України сприяли зни
щенню національної самосвідомості.
За останні 20 років техногенні катастрофи та різке зниження рівня життя населення
призвели до погіршення його здоров’я, високої смертності (особливо в працездатному
віці) та надзвичайного спаду народжуваності. Недосконалість функціонування ринку
праці та житла спричиняє зневіреність людей у майбутньому, що, у свою чергу, резуль
тується в соціальну апатію і недовір’я до влади. Масштабним є виїзд на роботу, а згодом і
на постійне місце проживання за кордон спеціалістів найрізноманітнішої кваліфікації.
Вирішення цих і пов’язаних з ними соціальних питань потребує розробки соціально
економічної стратегії для поліпшення ситуації у даній сфері.
В колишньому СРСР проблеми демографічної політики мали дещо однобічне ви
світлення. В 1970х роках смертність в Україні зростала, тоді як у країнах Європи спосте
рігався приріст тривалості життя. Та замість того, щоб “бити на сполох” і розробляти
програми реформування медицини, радянська ідеологічна машина різко обмежує коло
користувачів демографічними даними, дослідження в цій галузі набувають статусу “для
службового користування”.
Навіть у спеціалізованих виданнях того часу [5], де значна увага приділяється питан
ням посилення генеративної функції жінки, сімейної та територіальної політики, вико
ристання залишкової трудової активності пенсіонерів, негативні тенденції у смертності,
1
Робота виконана за підтримки Фонду фундаментальних досліджень, грант Президента Ук
раїни № GP/F8/32 „Стратегія подолання демографічної кризи в Україні”.

УДК 314.3/4(477)
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її динаміці та структурі за віком і причинами обійдено або про це згадується лише одним
абзацом [10, 13, 14].
Так, у роботі з 219 сторінок про політику в галузі системи заходів, спрямованих на
зниження смертності, виділяється 1 (!) сторінка [14, с. 217–218], на якій навіть не зга
дується про існуючий кризовий стан. В інших публікаціях увага звертається на досягнен
ня в покращенні рівня життя й освіти населення, охорони материнства, зниженні дитячої
смертності [13, с. 78–79]. Зростання смертності в працездатному віці замовчується.
В іншій монографії також основна увага приділяється особливостям пронаталістсь
кої політики, регулюванню соціальної мобільності та стимулюванню певних міграційних
потоків [10, с. 134–180]. З усього розділу лише один абзац відмічає необхідність спряму
вання демографічної політики на зниження смертності та розширення “різного роду про
філактичних заходів” [10, с. 137].
Б.Ц. Урланіс також “Проблеми радянської демографічної політики” вбачає виключ
но в регулюванні (підвищенні) народжуваності [21, с. 282–306].
У деяких працях зростання показників смертності в Радянському Союзі пояснюєть
ся поліпшенням статистичного обліку померлих і більш точними розрахунками населен
ня. До того ж йдеться переважно про особливості обліку померлих у республіках Серед
ньої Азії та Закавказзя і не вказуються причини такого феномену в Україні або Євро
пейській частині СРСР [17, с. 128–129].
Вигідно вирізняється в цьому плані монографія В.С. Стешенко “Демография в со
временном мире”, в якій відмічено як недолік тогочасних робіт переважне акцентування
уваги демополітики на народжуваність [20, с. 210]. Натомість вказується на необхідність
розробки і здійснення спеціальних заходів, які б сприяли зниженню смертності в праце
здатних і літніх вікових групах. Наголошено на важливості профілактики в медицині,
санітарної та гігієнічної культури населення [20, с. 211], запропоновано створення спе
ціалізованого державного органу для удосконалення демополітики та здійснення відпов
ідних заходів [20, с. 216].
Н.А. Фойгт вказує на можливості використання залишкової економічної активності
пенсіонерів за віком [22, с. 276–277] та політики раціоналізації формування матеріаль
ного добробуту в похилому віці [22, с. 272].
Глибоко проаналізовані тенденції смертності й тривалості життя населення в Україні
в другій половині ХХ ст. в монографії Е.М. Лібанової. Крім детального аналізу структур
них компонентів режиму смертності в Україні та їх регіональних особливостей, значна
увага приділяється економічній оцінці змін тривалості життя [15].
Останніми роками посилилась увага громадськості до демографічної проблематики.
Видано грунтовну монографію “Демографічна криза в Україні...” [7]. В рамках проведен
ня парламентських слухань з демографічних проблем України вийшла публікація “Де
мографічна криза в Україні: причини та наслідки” [8].
У науковій роботі, підготовленій за результатами Першого Всеукраїнського перепису
населення, вміщено Концепцію демографічного розвитку України на 2005–2015 рр. [18,
с. 476–501]. В ній викладено загальну характеристику демографічної ситуації в Україні,
поставлено цільові завдання, визначено умови реалізації концепції.
Впритул до ХІХ ст. навіть у найбільш розвинутих країнах траплялися сплески епі
демій, що різко скорочували чисельність населення і могли призвести навіть до знелюд
нення місцевості. Європа протягом кількох століть була територією масової еміграції.
Проте народжуваність залишалась на досить високому рівні, а “молода” вікова структура
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давала можливість відновлювати чисельність населення. Згодом поступове зниження на
роджуваності та повільне зростання тривалості життя еволюційно сформували нову якість
населення.
Україна ж впродовж ХХ ст. значною мірою втратила демографічний потенціал. Спо
чатку він був підірваний нищівними соціальними катастрофами – руйнівними війнами,
революціями, голодомором. У другій половині ХХ ст. поступове, а згодом різке зниження
народжуваності, а також зростання смертності в працездатному та, зокрема, фертильному
віці призвели до істотного зниження можливості самовідтворення населення. Така ситу
ація в демографічному відтворенні на тлі соціальноекономічних трансформацій та зане
паду у сфері праці, трудових відносин може характеризуватися як кризова.
Під демографічною кризою слід розуміти глибоку деформацію відтворення населен
ня, пов’язану з:
* надзвичайно низьким рівнем народжуваності (найнижчим за всю історію демогра
фічних спостережень в Україні);
* низькою тривалістю життя (порівняно з сучасними світовими стандартами), та,
відповідно, дуже високою смертністю (особливо чоловіків у працездатному віці), а також
архаїчною структурою причин смерті;
* погіршенням якості населення (рівня здоров’я, освіти, соціальної структури тощо).
При цьому не можна забувати, що деформація процесу відтворення населення відбу
вається на тлі високого рівня безробіття та міграційного відпливу населення.
Народжуваність в Україні вже досить давно не забезпечує простого відтворення по
колінь. Неттокоефіцієнт відтворення населення в Україні вперше опустився нижче оди
ниці в 1963 р. і тривалий час залишався на рівні 0,90. Чергове підвищення цього показни
ка до 0,99 відбулось у 1970–72 рр., і ще раз – у 1984 р. Після 1986 р. неттокоефіцієнт
знижувався, з 1990 р. – стрімкими темпами, і лише з 2002 р. намітилась тенденція до його
зростання.
Тривалість життя в Україні в 1960х роках була близькою до таких благополучних щодо
цього країн, як Фінляндія та Чехія. Так, очікувана тривалість життя при народженні в 1960
р. становила 67,30 року для чоловіків та 73,63 для жінок [12, с. 59–63]. Досягнення меди
цини першої половини ХХ ст. на той час уже широко увійшли в практику. Було запровад
жено суцільну вакцинацію від інфекційних хвороб. Підвищення рівня освіти та культури
населення сприяли бережливому ставленню до свого здоров’я. Підвищились рівень жит
тя та якість харчування населення. Таким чином, зниження смертності від хвороб екзо
генного характеру досягло свого локального мінімуму.
Хоча у системі охорони здоров’я другої половини ХХ ст. були здобутки в лікуванні
окремих хвороб, однак не здійснювалось першочергове фінансування та не приверта
лась особлива увага до нових напрямів розвитку. Зокрема, профілактична медицина ста
вала все більш декларативною, майже не досліджувались проблеми профілактики та ліку
вання хвороб системи кровообігу, що перебрали на себе першість серед інших причин
смерті. Держава отримувала надприбутки з торгівлі спиртними напоями. В радянських
фільмах пропагувався “застільний” спосіб життя, внаслідок чого особливо швидкими тем
пами зростав алкоголізм і смертність чоловіків.
У другій половині 1980х років на короткий час тривалість життя зростає як наслідок
активізації антиалкогольної політики. Відбулося різке зниження смертності від усіх класів
причин смерті. Наприклад, кількість померлих чоловіків від випадкових отруєнь алкого
лем в 1988 р. знизилась в 1,8 раза порівняно з 1984 р.
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З початку 1990х років смертність стійко зростає і досягає максимуму в 1995 р. Ос
таннє десятиліття характеризується незначними коливаннями тривалості життя насе
лення поблизу її найнижчого з часів першого повоєнного перепису рівня. Ситуацію по
гіршує епідемія СНІД, що розгортається в Україні. Наприклад, в 2004 р. порівняно з
2003 р. смертність від цього захворювання зросла на 43,3%.
Міграційна політика за часів Радянського Союзу була досить активною. Хоча Україна
переважно приймала мігрантів, віковий склад емігрантів та іммігрантів був незбалансова
ним. Якщо виїжджала переважно молодь, висококваліфікована, з активною життєвою
позицією, то повертались особи пенсійного та передпенсійного віку. Так, до 1994 р. Украї
на була традиційно приймаючою мігрантів країною. Згодом виїзд населення став істотно
перевищувати в’їзд. В останні роки, за офіційними даними, сальдо міграцій населення
України наблизилось до нуля. Заспокоюватися, проте, завчасно. Потік емігрантів скла
дається з фахівців високої кваліфікації: програмістів, лікарів, учених. Натомість приїздять
вихідці з країн Азії та Африки, які мають низький освітній рівень, часто кримінальне
минуле. Отже, погіршується якість населення.
Серйозну проблему в сучасній Україні становить нелегальна міграція. В ній осідає
багато мігрантів, які потрапили сюди з метою подальшого транзиту. Вони не пов’язують
своє майбутнє з Україною, навколо їх перебування на її території погіршується криміно
генна ситуація.
Основною проблемою у регулюванні демографічного відтворення за часів Радянсь
кого Союзу був підхід до нього виключно крізь призму потреб екстенсивного виробниц
тва. Потреби економіки в робочій силі намагались вирішувати шляхом стимулювання
народжуваності та напівпримусової міграції. У демографічній політиці багато уваги при
ділялось народжуваності та міграції і невиправдано мало – смертності та здоров’ю.
Для вирішення вищеозначених проблем на нинішньому етапі в Україні необхідна
відповідна стратегія.
Стратегія подолання демографічної кризи – комплекс взаємопов’язаних цілей і завдань,
спрямованих на розв’язання проблем демографічного розвитку України. Доцільним є створення
цілісної системи заходів демографічної політики, конкретизованої за можливими часом їх
введення, інтенсивністю та термінами дії. Для практичного застосування цінною є розроб
ка методичних підходів до визначення економічного ефекту від їх результатів.
Дерево цілей політики, спрямованої на вихід України з демографічної кризи, повин
но містити кілька основних напрямів. Вони мають становити єдиний комплекс заходів.
Стрижневим напрямом, на якому грунтуватиметься решта, логічно має бути політика з
підтримки сім’ї як первинної ланки суспільства. Саме на сім’ю доцільно спрямовувати
заходи всього комплексу з підвищення народжуваності, поліпшення здоров’я й трива
лості життя, подальшого підвищення освітньокваліфікаційного рівня населення, того,
що формує поняття якості населення.
Таким чином, стратегічною задачею подолання демографічної кризи в Україні має
бути підвищення якості та підтримання кількості населення.
Метою стратегії подолання демографічної кризи в Україні є забезпечення оптималь
ного відтворення населення, покращення його здоров’я, збільшення тривалості життя
за рахунок реалізації резервів із запобігання передчасній смертності та смертності від
“усувних” (тих, які можливо усунути) причин смерті.
У негативних тенденціях сучасного демографічного розвитку України містяться за
грози майбутньому, одним з викликів якому є прогресуюче старіння населення України.
Навантаження на пенсійну систему зростатиме.
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Та найбільшою небезпекою для демографічної сучасності й майбутнього України є
висока смертність населення у працездатному віці. Цей фактор прямо і невідворотно
впливає на всю систему демографічного відтворення через втрату людських життів. Він
знижує демографічний і трудовий потенціали населення, поглиблює невідповідність між
кількістю економічно активного та неактивного населення, між виробниками і спожи
вачами.
Слабкістю нинішньої демографічної політики прямого стимулювання народжува
ності є її висока витратність, короткотермінова дія та лаг запізнення економічної ефек
тивності. Про високу витратність свідчить хоча б такий простий розрахунок: за наяв
ності структурних факторів і навіть низької народжуваності найближчими роками в Ук
раїні народжуватиметься не менше 400 тис. дітей щороку, допомоги у зв’язку з народ
женням дітей становитимуть понад 3 млрд. грн. (!) навіть “розтягнутих” протягом року.
Ця сума “помітна” не лише на тлі загальних соціальних виплат, а й порівняно з усім
бюджетом України.
Короткотермінова дія прямого стимулювання народжуваності спостерігалась в Ук
раїні і в середині 1980х років. Тоді подовження відпусток по догляду за дитиною підви
щило народжуваність на 5–6% і утримувало її на рівні, близькому до простого відтворен
ня впродовж 6ти років. Після цього був зафіксований безпрецедентний спад народжу
ваності.
Лаг запізнення економічної віддачі трудових ресурсів означає, що народжене поколі
ння не відразу почне трудову діяльність. Їм слід отримати виховання, освіту та, звісно,
дожити до працездатного віку. У зв’язку з постійним підвищенням вимог до освітньо
кваліфікаційного рівня найманих працівників, середній період “затримки” становити
ме не менше 20 років.
Грошові виплати нерідко породжують безвідповідальність батьків, створюють умо
ви для зловживань і різних спекуляцій на тлі затратних для бюджету методів. Викорис
тання прямих грошових виплат важко контролювати.
В Європі стійка народжуваність на досить високому рівні спостерігається в країнах
Скандинавії. Цього досягають, насамперед, за рахунок соціальної захищеності як дітей,
так і батьків. Наприклад, широке розповсюдження “сімейнодружньої” (familyfriendly)
політики зайнятості в 1970х роках у Швеції, зокрема можливостей для зайнятості на
умовах неповного робочого дня та гнучкого графіка роботи для жінок, сприяло підви
щенню народжуваності і тривалому збереженню такого рівня.
Основною перевагою соціалізму, за якого рівень народжуваності в Україні був віднос
но високим, була саме соціальна захищеність сім’ї з дітьми. Так, одяг, іграшки, харчуван
ня були дешевими. Лікування, шкільна та позашкільна освіта – безплатною. Звідси мож
на зробити висновок, що утримання та виховання дитини має бути дешевим. Дитячий
одяг, харчування, засоби гігієни, іграшки повинні бути якнайдешевшими. Виробництво
таких товарів має користуватися пільгами при оподаткуванні. Адже зараз гроші тут же
втрачаються батьками через дорожнечу цих речей. Повинна бути запроваджена реально
безкоштовна освіта, упорядкована система обов’язкового та добровільного медичного стра
хування. Сім’ї з дітьми також мають реально, а не декларовано отримувати пільгові креди
ти на придбання та поліпшення житла.
Аналіз основних елементів демографічної кризи дає можливість означити кількісні
параметри кризового стану. Так, на сучасному етапі лише деякі країни Європи мають
неттокоефіцієнт на рівні, близькому до простого відтворення. Досягнення Україною та
ких показників – навіть у віддаленій перспективі – експерти визнають малоймовірним.
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Тому на першому етапі (2005–2025 рр.) виходу з демографічної кризи пропонується до
сягти сумарного коефіцієнта народжуваності 1,40, тобто це 2/3 від рівня простого відтво
рення. При цьому обов’язковою умовою повинна бути стійкість даного показника впро
довж не менше 10 років поспіль. Заходи: “здешевлення” утримання дитини, доступність
кредитів на житло, грошові виплати на дитину третьої та наступних черговостей народ
ження після досягнення нею річного віку.
Досяжним цільовим критерієм очікуваної тривалості життя на цьому етапі видається
принаймні повернення до показників початку 1960х років (70 років – для обох статей).
Найбільші зміни в структурі та інтенсивності смертей повинні торкнутися чоловіків у віці
25–45 років.
На цьому етапі для України мають стати пріоритетними підвищення тривалості жит
тя та поліпшення здоров’я населення. Саме в цій галузі наша країна має великі можли
вості. Загрозами тут є прогресування епідемії ВІЛСНІД та туберкульозу. Смертність на
селення окремих статевовікових груп переважає смертність населення розвинутих країн
у 46 разів.
Заходи: розробка Закону про демографічну безпеку*, підвищення рівня життя, відпов
ідне покращення харчування, посилення превентивної медицини та діагностики захворю
вань, а також реклама ведення здорового способу життя, попередження та викорінення
шкідливих для здоров’я звичок та поліпшення умов (безпеки) праці сприятимуть знижен
ню смертності від інфекційних хвороб, хвороб органів травлення та самогубств. Розширен
ня програм із профілактики, догляду та лікування пом’якшуватимуть наслідки ВІЛ.
У напрямі зниження смертності від хвороб системи кровообігу вже розроблено На
ціональну програму “Попередження смертності та інвалідності населення внаслідок сер
цевосудинних і судинномозкових захворювань”, яка розрахована на 2 етапи – 2006–
2010 рр. та 2010–2020 рр. Нею передбачено підвищення обізнаності населення стосовно
факторів ризику серцевосудинних і цереброваскулярних захворювань, збільшення
кількості виявлень осіб із факторами ризику первинними структурами охорони здоров’я
для профілактичних заходів.
Основний приріст тривалості життя при зниженні смертності від екзогенних (в прин
ципі – усувних) причин смерті відмічатиметься в економічно активних вікових групах. Це
дає додатковий стимул для економіки в умовах скорочення загальної чисельності насе
лення, тобто підвищення його якості.
Невідкладно, на першому ж етапі, слід чітко визначитися з проведенням активної
міграційної політики. Підвищення оплати праці та умов життя дасть змогу знизити ви
буття висококваліфікованих працівників. Слід також сприяти імміграції високоосвіче
них і молодих осіб.
На другому етапі (2025–2045 рр.) вбачається можливим досягнення сумарного кое
фіцієнта народжуваності 1,68, тобто близько 80% від рівня простого відтворення. Для
українського народу, все ще орієнтованого на сімейні цінності та дводітну модель сім’ї,
цей показник видається цілком реальним [24, с. 134–135].
На даному етапі можливим є зниження смертності від хвороб системи кровообігу.
“Зсування” найвищої смертності від цього класу хвороб у старші вікові групи, продов
ження зниження смертності від “соціальних” та “усувних” хвороб сприятиме подальшо
му зростанню тривалості життя населення. За цей період очікувана тривалість життя при
народженні може зрости до 75 років для обох статей. Розрив між ними не повинен пере
вищувати 7 років.
* Такий закон вже прийнято в Білорусі.
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Перевагами цього етапу є значно ширші можливості зростання тривалості життя на
селення (внаслідок більшої статистичної ваги смертей від цих причин). Смертність зни
жуватиметься у віці 30–55 років. Позитивним фактором для економіки України на зазна
ченому етапі буде зростання трудового потенціалу. При цьому все ж, можливо, підвищува
тиметься смертність у пенсійних вікових групах, в яких, вірогідно, “накопичуватиметься”
смертність від хвороб системи кровообігу або ж смерті будуть заміщуватися смертністю
від новоутворень, небезпека яких дедалі зростатиме.
Заходи: широке впровадження сучасних досягнень медицини, їх доступність для
широкого загалу.
Третій етап (2045–65 рр.) передбачає подальше утримування сумарного коефіцієнта
народжуваності на рівні не нижче 1,6–1,7. Заходи: посилення соціального захисту мате
ринства, зокрема на ринку праці.
Внаслідок імовірних проривів у науці та технологіях, зростання рівня життя та якості
медичної допомоги можна сподіватися на подальше зниження смертності від усіх при
чин. Хвороби системи кровообігу та новоутворення повинні зміститися в старші вікові
групи (що, зрозуміло, викликатиме підвищення уваги також до стану здоров’я останніх).
Це – цілком можливо. Наприклад, уже зараз наявність в організмі ракової пухлини можна
діагностувати вже на ранньому етапі розвитку хвороби присутністю специфічних білків у
крові (хоча людина при цьому не почуває себе погано, хвороба прогресує).
Таким чином, за всебічного сприяння розвитку населення тривалість життя може
досягти 78 років з різницею між статями не більше 5–6 років. Сучасний досвід економіч
но розвинених країн показує, що за умов постійної уваги уряду до проблем здоров’я насе
лення, підвищення рівня життя та соціальних стандартів протягом 50 років цілком реаль
но досягти таких показників.
Слід пам’ятати, що нині народжуваність і тривалість життя населення в Україні ста
більно коливаються близько свого найнижчого за багатолітній період рівня. Тому Стра
тегія подолання демографічної кризи має стати документом надзвичайної державної ваги.
Всі важелі зростання українського суспільства, й насамперед економіки, повинні бути
спрямовані на людину, гармонійний і стійкий розвиток та самовідтворення населення
високої якості й достатньої кількості. Інакше може постати реальна загроза самому існу
ванню українського народу. Здоров’я та тривалість життя населення, його вікова, про
фесійноосвітня структура та кількість мають визначальний вплив на суспільні відноси
ни. Тому необхідним є посилення значимості проблем розвитку населення в медицині та
державному управлінні, тобто їх демографізації. Основною спрямованістю демографіч
ної політики має бути “збереження і поліпшення здоров’я населення як одного з най
важливіших пріоритетів нації” [9, с. 49].
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Демографічна ситуація в Україні є нині однією з найбільш обговорюваних тем у
суспільстві. Загальна стурбованість неухильним скороченням чисельності населення краї
ни, несприятливою зміною його структурних характеристик викликає не тільки законо
мірний інтерес громадськості до цієї проблеми, а й обумовлює зростаючу потребу в її
ретельному і глибокому вивченні. Через це особливі вимоги пред’являються до якості
інформаційного забезпечення демографічної статистики.
Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року свідчать про те, що по
точні розрахунки демосоціальних показників, які здійснюють органи державної статис
тики, – досить надійний інструмент виміру кількісних і якісних показників, пов’язаних з
демографічними трансформаціями, що відбуваються в Україні [1, с. 5]. Розраховані на
базі даних адміністративних джерел у період між переписами населення 1989 і 2001 років,
вони загалом об’єктивно відображають зміни у чисельності, складі і розміщенні населен
ня. Досить показовим є те, що в цілому по країні відхилення переписних даних про чи
сельність населення порівняно з поточним статистичним обліком склало лише – 0,7%.
Та адекватність щорічних оцінок населення в попередньому межпереписному пері
оді аж ніяк не означає відсутності серйозних проблем у веденні поточного статистичного
обліку та у його інформаційному забезпеченні. У зв’язку з цим, перш за все, слід пригада
ти, що впровадження автоматизованої обробки даних з природного і міграційного руху
населення в Україні було здійснено лише за рік до проведення останнього радянського
перепису. На той час технологія опрацювання даних мала такий вигляд: на обласні органи
статистики покладалися роботи з автоматизованого оброблення первинної інформації, а
на республіканські – формування зведених таблиць. Потім отримані дані пересилалися
до Держкомстату СРСР, де централізовано розраховувалися усі регіональні демографічні
показники. Через таку організацію розроблення даних демографічної статистики, Держ
комстат України як національний статистичний орган незалежної держави одержав у спад
щину лише непогано налагоджений порядок представлення первинних адміністратив
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них даних і програмне забезпечення для їх обробки. З цієї причини до 1992 р. розрахунки
статевовікового складу населення й показників його відтворення органи державної ста
тистики України здійснювали вручну, і лише в 1993 році були створені відповідні вітчиз
няні комплекси електронної обробки інформації [2, с. 22].
Якщо говорити про сучасне інформаційне забезпечення вивчення демографічних
процесів у контексті практичної роботи органів державної статистики, то, насамперед,
слід виділити два найбільш потужних джерела інформації. Це – адміністративні дані
органів виконавчої влади, що уповноважені реєструвати ті чи інші демографічні події, і
результати спеціальних статистичних спостережень, які здійснюють безпосередньо ста
тистичні підрозділи в центрі й на місцях. Саме стан і наповнення цих джерел, підходи до
їх використання та перспективи розвитку є темою даної публікації. Отже, мова піде про
інформаційне підґрунтя статистичного вивчення природного та механічного рухів насе
лення, які, власне, й формують показники кількості, структури та розміщення населення
по країні в цілому і по кожному регіону.
Проте, перед тим, як надати характеристику поточної ситуації у інформаційному
забезпеченні демографічної статистики, варто зробити невеличкий екскурс до історії
проблеми. З набуттям незалежності в Україні неймовірно швидко почали відбуватися
перетворення в інформаційному просторі. У 1992 році Верховна Рада України прийняла
закони України “Про інформацію” та “Про державну статистику”, які суттєво вплинули
на взаємовідносини між постачальниками та користувачами даних, обумовили карди
нальні зміни в організації інформаційних потоків, визначили напрями їх розвитку та
встановили принципи функціонування інформаційних систем державного і регіонально
го рівнів. Ці та деякі інші законодавчі акти започаткували створення оновленого націо
нального правового поля у галузі інформації та інформатизації [7;8;11;13], спричинили
необхідність ревізування, а згодом – відміни або ґрунтовного удосконалення багатьох
нормативноправових документів радянського періоду. Оскільки така робота проводила
ся у надзвичайно складних умовах політичного і соціальноекономічного реформування
суспільства, її наслідки не завжди виявлялися однозначними [3, с. 214–216].
У першій половині 90х років у результаті поетапного перегляду нормативноправо
вих актів з питань адміністративного обліку природного руху населення істотних змін
зазнала й відповідна первинна інформація. На жаль, це призвело до значного звуження
кола статистичних характеристик населення. Так, з усіх записів актів цивільного стану
була вилучена інформація про рівень освіти і зайнятість осіб, на яких вони складалися; з
актових записів про народження – відомості про те, яка за рахунком дитина народилася у
матері (збирання цієї вкрай важливої інформації було відновлено тільки у 2003 році); з
актових записів про смерть – дані про сімейний стан померлих; з актових записів про
шлюб – дані про вік нареченого і нареченої; з актових записів про розірвання шлюбу –
дані про вік чоловіка і дружини, а також відомості про кількість спільних неповнолітніх
дітей (облік показника також поновлено у 2003 році) і т. ін. [14].
На початку поточного десятиріччя така ж доля спіткала первинний адміністратив
ний облік міграційної активності населення. Скасування Конституційним Судом Украї
ни у листопаді 2001 року інституту прописки та введення процедури обов’язкової реєст
рації фізичною особою свого місця проживання [10], прийняття Верховною Радою Украї
ни у грудні 2003 року Закону України “Про свободу пересування і вільний вибір місця
проживання в Україні” [9] зумовили необхідність внесення принципових змін у порядок
збирання первинних адміністративних даних про мігрантів. Цей процес, зрозуміло, спри
чинив також перегляд відповідних облікових показників.
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Одночасно з розбудовою адміністративного обліку населення в Україні, як і у бага
тьох країнах світу, на рубежі нового тисячоліття проводилася довготривала підготовча ро
бота до національного перепису населення. Загальновідомо, що переписи є основним
джерелом найбільш об’єктивної та повної інформації про населення, його склад і розмі
щення. Ці дані у будьякій країні використовуються як основне джерело інформації для
управління соціальноекономічними процесами, визначення пріоритетів та параметрів
демографічного, соціального, економічного розвитку, адміністративнотериторіального
устрою тощо. Однак суспільна вага Всеукраїнського перепису 2001 року багаторазово по
силювалася ще й через те, що це статистичне спостереження було першим заходом такого
рівня, який національна статистика виконувала самостійно. Усі попередні опитування
населення здійснювалися в умовах, коли українські землі входили до складу інших країн
– Росії, АвстроУгорщини, Польщі, Румунії, Радянського Союзу [1, с. 3–4; 118–122].
За підсумками проведених робіт в Україні вперше було розроблено національну ме
тодологію переписів населення і створено цілісну систему показників, які об’єктивно
віддзеркалили соціальнодемографічний стан держави та регіонів, було сформовано спе
ціальні законодавчі передумови та організаційний механізм проведення цього наймасш
табнішого суцільного статистичного спостереження, побудовано унікальний програмно
технологічний комплекс для опрацювання та поширення його результатів з використан
ням новітніх інформаційних технологій, підготовлено ґрунтовні засади для подальших
науковоаналітичних досліджень під час проведення різноманітних обстежень населення
та здійснення прогнозних розрахунків щодо соціальноекономічного розвитку країни і
регіонів.
Суспільнополітичне значення подій, що зазначені вище, спонукає, поперше, більш
докладно спинитися на сутності існуючого в Україні адміністративного обліку населен
ня, (який є першоосновою демографічної статистики), ознайомитися з принципами і
підходами в його організації, а точніше, реорганізації, і проаналізувати його вплив на
повноту і якість відповідних статистичних даних. І подруге, охарактеризувати внесок
Всеукраїнського перепису населення 2001 року у розвиток національної демографічної
статистики, а також окреслити подальші кроки, здійснювані органами державної статис
тики у напрямі підвищення наукової обґрунтованості та надійності отриманих даних.
Основним джерелом даних про природний рух населення є акти реєстрації цивільно
го стану. Особливість обліку демографічних подій (народжень, смертей, одружень, розір
вань шлюбу) полягає у тому, що вони фіксуються після їх юридичного оформлення –
реєстрації. Таким чином, до сфери статистичного спостереження потрапляють лише ті з
них, які відповідно до закону підлягають реєстрації. Так, обов’язковою в Україні є реєст
рація народжень і смертей.
За чинною процедурою акти складаються у двох примірниках, перший з яких збері
гається у книгах записів актів органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юс
тиції України, а другий передається до територіальних органів державної статистики для
подальшого опрацювання. Питання повноти обліку є найважливішим в організації сис
теми реєстрації, оскільки цей метод заснований на тому, що громадяни самі повинні
згідно зі встановленими термінами звертатися до установ, які здійснюють реєстрацію, і
заявляти про ті чи інші події. Законодавчо визначена обов’язковість подання населенням
такої інформації і встановлена відповідальність за порушення чинного порядку є одним
із засобів досягнення повного охоплення реєстрацією подій природного руху населення.
Програма реєстрації (перелік запитань у актах реєстрації цивільного стану) залежить
від характеру самої події, існуючої практики адміністративного обліку, а також від інфор
маційних потреб користувачів даних. Відомості, які містяться в актових записах, можна
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умовно розподілити на дві групи: ті, що надають характеристику демографічної події, і ті,
що характеризують особу або сукупність осіб, яких ця подія стосується. Слід також зазна
чити, що збирання даних у ході реєстрації провадиться за затвердженим переліком пер
винних персоніфікованих ознак [14].
Аналогічно виглядає й запроваджена МВС України процедура документування реє
страції особою свого місця проживання, яка нині передбачає використання талонів реє
страції місця проживання/зняття з реєстрації місця проживання/ особи. Проте, на жаль,
і ці форми, що змінили колишні талони статистичного обліку до листків прибуття та
вибуття, залишають поза межами адміністративного обліку фіксування кількох важливих
статистичних характеристик мігрантів, наприклад, таких, як: громадянство, сімейний
стан, відомості про дітей, рівень освіти, місце роботи і посаду, про причину переїзду
тощо. Крім того, затверджений порядок документообігу спочатку навіть не передбачав їх
представлення територіальним органам державної статистики для подальшої обробки
[15]. У зв’язку з цим виникала реальна загроза “фізичної” втрати інформаційного джере
ла для отримання статистичних даних про міграцію населення. З метою врегулювання
цієї проблеми на початку 2003 року Держкомстат звернувся до Кабінету Міністрів Украї
ни з проханням розглянути можливість використання уніфікованих первинних документів
обліку міграції та ініціював внесення змін до “Тимчасового порядку реєстрації фізичних
осіб за місцем проживання”. Кабінет Міністрів України прийняв відповідну постанову,
згідно з якою на виконання положень законодавства у галузі статистики [7] було встанов
лено, що один примірник заповненого первинного облікового документа мав передава
тися уповноваженим органом Державного департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб МВС України відповідному територіальному органу держав
ної статистики, а форми бланків талонів реєстрації/зняття з реєстрації/ місця проживан
ня особи повинні затверджуватися МВС України за погодженням з Держкомстатом [16].
Виходячи з останнього, Держкомстат активізував співробітництво з МВС України у на
прям удосконалення чинних бланків талонів. Однак, хоча у липні 2004 р. Кабінет Міністрів
України затвердив зразки документів, необхідних для реєстрації місця проживання в Ук
раїні [17], і територіальним органам обох відомств було направлено спільний відомчий
інструктивний лист щодо організації відповідного документообігу, перелік даних щодо
мігрантів і процедура їх документування залишається все ж таки недосконалою.
Отже, слід визнати, що на сьогодні далеко не всі зауваження і пропозиції Держком
стату щодо впорядкування ведення адміністративного обліку населення враховані. І як
наслідок – адміністративні й статистичні дані з цих питань поки що не містять у собі усіх
показників, передбачених відповідними міжнародними рекомендаціями [6].
Перш ніж перейти до іншого джерела інформації демографічної статистики, а саме –
суцільних і вибіркових обстежень населення, необхідно ще дещо сказати про перший
Всеукраїнський перепис населення 2001 року. Загалом роботи з перепису населення, що
тривали упродовж семи років [5; 6], було повністю завершено у 2004 році. За результатами
перепису Держкомстат підготував 17 томів тематичних публікацій, 7 з яких в електронно
му вигляді, де представлено не тільки табличний і аналітичний матеріал, а й картограми,
які надають можливість подати статистичні дані більш наочно та візуалізувати їх аналіз.
Така ж за обсягами робота з обробки і поширення даних перепису населення здійснюва
лася кожним з територіальних органів державної статистики в усіх регіонах країни.
У 2003 році в органах державної статистики на державному й регіональному рівнях
було також створено інформаційні канали оперативного доступу користувачів спочатку
до матеріалів перепису населення, а згодом і до даних поточного демографічного статис
тичного обліку. Нині на WEBсайті Всеукраїнського перепису населення, поряд з інфор
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мацією про його основні підсумки, розміщено також дані про новини демографії. Поточ
на інформація сайту про чисельність населення, його природний і механічний рух актуа
лізується щомісяця.
На підставі даних перепису Держкомстат разом з Інститутом демографії і соціальних
досліджень НАНУ за участю інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади
здійснив ряд аналітичних розробок, ретроспективних перерахунків і прогнозних оцінок
основних демографічних показників країни і регіонів. Результати цих досліджень лягли в
основу підготовки стратегічних документів загальнодержавного значення, серед яких –
схвалена Урядом державна Концепція демографічного розвитку України на 2005–2015
рр. [18], Рекомендації парламентських слухань у Верховній Раді України “Демографічна
криза в Україні: причини і наслідки” [12] тощо.
Отже, створення потужної інформаційної бази даних перепису населення мало на
меті не лише, і не стільки констатацію демосоціального стану в Україні, а виявлення (на
підставі проведеного аналізу отриманих даних) найбільш проблемних питань у цій галузі.
Першим гучним суспільним відгуком на результати перепису населення стали згадані
вище травневі парламентські слухання 2003 року. У Рекомендаціях цих слухань, зокрема,
було відзначено, що загострення демографічної ситуації в країні стало наслідком того, що
політикоекономічні трансформації в Україні відбувалися без врахування потреб соціаль
ної сфери, а реформування економіки здійснювалося без належного наукового обґрунту
вання. Жорсткість цієї заяви супроводжувалася висунутими вимогами щодо застосування
зваженого комплекснопріоритетного підходу до оцінки перспектив виходу з кризи. Ка
бінетові Міністрів України було рекомендовано розробити державну Концепцію демог
рафічного розвитку України на середньострокову перспективу, яка б передбачала цілісну
систему заходів економічного, правового, соціального, освітнього, культурного, інформа
ційнопропагандистського й організаційного характеру і була б спрямована на зниження
смертності, підвищення народжуваності, захист, реабілітацію і відновлення генофонду
населення України, запобігання еміграції, що погіршує і без того несприятливу демогра
фічну ситуацію в країні. Як вже зазначалося, такий документ за участю багатьох централь
них органів виконавчої влади був підготовлений Національною академією наук України і
схвалений постановою Кабінету Міністрів України [18].
Концепцією передбачається, що її реалізація буде підтримуватися спеціально ство
реною системою моніторингу соціальнодемографічної ситуації, спрямованої на інфор
маційне забезпечення демографічних досліджень, зокрема питань репродуктивної пове
дінки населення і трудової міграції. Виконання цього завдання багато в чому забезпечува
тиме Держкомстат. Саме для інформаційного супроводу концептуальних заходів, оцінки
їх результатів і коригування обраних підходів Держкомстат передбачив проведення у 2006
році масштабного державного вибіркового демосоціального обстеження населення. Це,
власне, буде мікроперепис, з огляду на програму спостереження, його методологію і пе
редбачуваний обсяг обстежуваної вибіркової сукупності (5%). Дане статистичне спосте
реження покликане сформувати інформаційну базу для наукових досліджень у ході вико
нання відповідних державних і регіональних цільових програм, а також надати об’єктивну
оцінку їх впливу на поточну демографічну ситуацію. Воно дасть змогу отримати відо
мості, які з методологічних, організаційних або фінансововитратних міркувань складно
чи недоцільно збирати під час суцільного перепису, а також інформацію щодо особливих
аспектів демосоціальних проблем, потреба у додатковому вивченні яких була встановлена
за результатами проведених наукових досліджень підсумків Всеукраїнського перепису
населення 2001 року. (Серед таких “спеціальних” розширених модулів запитальника
мікроперепису: “фертильність”, “стан здоров’я”, “міграція”). За допомогою мікропере
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пису вдасться зібрати дані з питань, які з тих чи інших причин не повною мірою охоплю
ються поточним адміністративним обліком. До того ж це обстеження має стати одним з
найважливіших заходів, пов’язаних з підготовкою до наступного переписного раунду, ос
кільки розглядається як своєрідна апробація концептуальних положень чергового Всеук
раїнського перепису населення 2011 року.
З метою забезпечення гармонізації програми державного вибіркового демосоціаль
ного обстеження населення (мікроперепису) з методологічними положеннями інших
спостережень, здійснюваних органами державної статистики, його проект було докладно
обговорено і погоджено з територіальними підрозділами і профільними департаментами
Держкомстату. Експертні оцінки й пропозиції щодо змісту та редакції запитань програми
надали також зацікавлені наукові установи і центральні органи виконавчої влади, зокре
ма: Інститут демографії і соціальних досліджень НАНУ, Міністерство України у справах
сім’ї, молоді та спорту, Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство охорони
здоров’я, Державний комітет у справах національностей та міграції. Після проведених
консультацій до затвердженої наказом Держкомстату програми державного вибіркового
демосоціального обстеження було включено такі запитання:
1. Ðîäèíí³ ñòîñóíêè ç îñîáîþ, ÿêà çàïèñàíà ïåðøîþ ó äîìîãîñïîäàðñòâ³
1.1 Âè º ÷ëåí äîìîãîñïîäàðñòâà, çàïèñàíèé ïåðøèì
1.2 Âè º ïî â³äíîøåííþ äî ÷ëåíà Âàøîãî äîìîãîñïîäàðñòâà, çàïèñàíîãî ïåðøèì:
- äðóæèíà, ÷îëîâ³ê;
- äî÷êà, ñèí;
- ìàòè, áàòüêî;
- ñåñòðà, áðàò;
- íåâ³ñòêà, çÿòü;
- ñâåêðóõà, ñâåêîð, òåùà, òåñòü;
- áàáà, ä³ä;
- îíóêà, îíóê;
- ³íøèé ñòóï³íü ñïîð³äíåííÿ òà ñâîÿöòâà;
- íå ðîäè÷.
2. Âàøà ñòàòü
- ÷îëîâ³÷à;
- æ³íî÷à.
3. Âàøà äàòà íàðîäæåííÿ
- ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê íàðîäæåííÿ;
- ñê³ëüêè ïîâíèõ ðîê³â âèïîâíèëîñÿ.
4. Âàøå åòí³÷íå ïîõîäæåííÿ (âêàæ³òü íàö³îíàëüí³ñòü àáî åòí³÷íó ãðóïó)
5. Âàøå ãðîìàäÿíñòâî
- Óêðà¿íà;
- ³íøà äåðæàâà (áóäü-ëàñêà, âêàæ³òü) (íàçâà äåðæàâè) _____________;
- áåç ãðîìàäÿíñòâà.
6. Âàø ñ³ìåéíèé ñòàí (äëÿ îñ³á ó â³ö³ 15 ðîê³â ³ ñòàðøèõ)
-
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í³êîëè íå ïåðåáóâàâ(ëà) ó øëþá³;
ïåðåáóâàþ ó çàðåºñòðîâàíîìó øëþá³;
ïåðåáóâàþ ó íåçàðåºñòðîâàíîìó øëþá³;
óä³âåöü, óäîâà;
ðîçëó÷åíèé(íà) (çàðåºñòðîâàíå ðîç³ðâàííÿ øëþáó);
ðîç³éøîâñÿ(ëàñÿ) (íåçàðåºñòðîâàíå ðîç³ðâàííÿ øëþáó).

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО'ДЕМОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
6.1 Äëÿ îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü àáî êîëè-íåáóäü ïåðåáóâàëè ó øëþá³ (çàðåºñòðîâàíîìó àáî
íåçàðåºñòðîâàíîìó) âêàçàòè:
6.1.1 â ÿêîìó çà ÷åðãîþ øëþá³ ïåðåáóâàºòå àáî ïåðåáóâàëè;
6.1.2 êîëè áðàëè ïåðøèé øëþá (ð³ê);
6.1.3 ÿêùî ïåðøèé øëþá ïðèïèíèâñÿ, âêàçàòè:
6.1.3.1 êîëè öå ñòàëîñÿ (ð³ê);
6.1.3.2 îáñòàâèíè, ÷åðåç ÿê³ ïåðøèé øëþá ïðèïèíèâñÿ:
- ðîçëó÷èâñÿ(ëàñÿ) (çàðåºñòðîâàíå ðîç³ðâàííÿ øëþáó);
- ðîç³éøîâñÿ(ëàñÿ) (íåçàðåºñòðîâàíå ðîç³ðâàííÿ øëþáó);
- oâäîâ³â(ëà);
6.1.4 ÿêùî ïîòî÷íèé øëþá íå ïåðøèé, âêàçàòè, êîëè áðàëè ïîòî÷íèé øëþá (ð³ê).
6.2 Äëÿ óñ³õ æ³íîê â³êîì 15 ðîê³â ³ ñòàðøèõ âêàçàòè, ÷è íàðîäæóâàëè ä³òåé:
- òàê;
- í³.
6.2.1 ÿêùî òàê, âêàçàòè â³äîìîñò³ ùîäî êîæíî¿ íàðîäæåíî¿ äèòèíè:
¹
ç/ï
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ñòàòü äèòèíè
- æ³í.
- æ³í.
- æ³í.
- æ³í.
- æ³í.
- æ³í.
- æ³í.
- æ³í.
- æ³í.
- æ³í.

Äàòà íàðîäæåííÿ äèòèíè
(÷÷/ìì/ðððð)

ßêùî äèòèíà ïîìåðëà, âêàçàòè ð³ê
êîëè öå ñòàëîñÿ

- ÷îë.
- ÷îë.
- ÷îë.
- ÷îë.
- ÷îë.
- ÷îë.
- ÷îë.
- ÷îë.
- ÷îë.
- ÷îë.

6.3 Äëÿ æ³íîê â³êîì 15–49 ðîê³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ (çàðåºñòðîâàíîìó àáî

íåçàðåºñòðîâàíîìó) âêàçàòè, ñê³ëüêè âñüîãî ä³òåé õîò³ëè á ìàòè (ç óðàõóâàííÿì âæå íàðîäæåíèõ):
6.3.1 ó âèïàäêó, ÿêùî ôàêòè÷íà ê³ëüê³ñòü íàðîäæåíèõ ä³òåé ìåíøà çà ¿õ áàæàíó ê³ëüê³ñòü, âêàçàòè:
6.3.1.1 ÷è º öå òèì÷àñîâèì â³äêëàäàííÿì ïîäàëüøèõ íàðîäæåíü:
- òàê;
- í³;
6.3.1.2 ïðè÷èíè, ÷åðåç ÿê³ ôàêòè÷íà ê³ëüê³ñòü íàðîäæåíèõ ä³òåé ìåíøà çà ¿õ áàæàíó
ê³ëüê³ñòü:
- ñòàí çäîðîâÿ;
- íåäîñòóïí³ñòü ÿê³ñíîãî ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ;
- íåñïðèÿòëèâà åêîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ;
- íèçüêèé ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ (äîõîä³â);
- íåçàáåçïå÷åí³ñòü æèòëîì;
- â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíèõ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
- íåäîñòàòí³é ð³âåíü ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ äîøê³ëüíèìè
íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ç äîãëÿäó çà äèòèíîþ;
- ³íø³ æèòòºâ³ ïð³îðèòåòè (áóäü-ëàñêà, âêàæ³òü).

7. Âàøà îñâ³òà (äëÿ îñ³á ó â³ö³ 6 ðîê³â ³ ñòàðøèõ)
- ïîâíà âèùà (âèùà);
- áàçîâà âèùà;
- íåïîâíà âèùà (ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà);
- íåçàê³í÷åíà âèùà (äëÿ îñ³á, ÿê³ çàê³í÷èëè íåïîâíèé êóðñ íàâ÷àííÿ â 1996 ðîö³ ³ ðàí³øå);
- ïîâíà çàãàëüíà ñåðåäíÿ (ñåðåäíÿ çàãàëüíà);
- áàçîâà çàãàëüíà ñåðåäíÿ (íåïîâíà ñåðåäíÿ);
- ïî÷àòêîâà çàãàëüíà (ïî÷àòêîâà);
- íå ìàþ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿;
- íåïèñüìåííèé(íà).
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7.1 Äëÿ îñ³á ó â³ö³ 15 ðîê³â ³ ñòàðøèõ âêàçàòè, ÷è çàê³í÷èëè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèé íàâ÷àëüíèé
çàêëàä:
- òàê;
- í³.
8. Âàø³ äæåðåëà çàñîá³â ³ñíóâàííÿ
-

ðîáîòà çà íàéìîì íà ï³äïðèºìñòâ³, â îðãàí³çàö³¿, óñòàíîâ³;
ðîáîòà çà íàéìîì ó ôåðìåðñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³;
ðîáîòà çà íàéìîì ó îêðåìèõ ãðîìàäÿí;
ðîáîòà íà âëàñíîìó ï³äïðèºìñòâ³;

-

ðîáîòà ó âëàñíîìó ôåðìåðñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³;
ðîáîòà íà ñàìîñò³éí³é îñíîâ³;

-

ðîáîòà íà ñ³ìåéíîìó ï³äïðèºìñòâ³ áåç îïëàòè ïðàö³;

-

ðîáîòà â îñîáèñòîìó ñåëÿíñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³;

-

äîõ³ä â³ä âëàñíîñò³;
ñòèïåíä³ÿ;

-

ïåíñ³ÿ (êð³ì ïåíñ³¿ çà ³íâàë³äí³ñòþ);

-

ïåíñ³ÿ çà ³íâàë³äí³ñòþ;

-

äîïîìîãà (êð³ì äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ);
äîïîìîãà ïî áåçðîá³òòþ;

-

³íøèé âèä äåðæàâíîãî çàáåçïå÷åííÿ;

-

íà óòðèìàíí³ ³íøèõ îñ³á;

-

³íøå äæåðåëî (áóäü-ëàñêà, âêàæ³òü).

8.1 Ç ÷èñëà çàçíà÷åíèõ Âàìè äæåðåë çàñîá³â ³ñíóâàííÿ âêàçàòè îñíîâíå.
9. Cóìà Âàøîãî ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî äîõîäó
Äëÿ îñ³á, ÿê³ îòðèìóâàëè ó 2004 ðîö³ äîõ³ä ó âèãëÿä³ ïëàòè çà ðîáîòó òà/àáî äîõ³ä â³ä âëàñíîñò³,
ñòèïåíä³þ, ïåíñ³þ, äîïîìîãó, âêàçàòè çàãàëüíó ñóìó ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî äîõîäó (ãðí.), îòðèìàíîãî
Âàìè îñîáèñòî. (ßêùî Âè îäåðæóâàëè äîõ³ä (÷àñòèíó äîõîäó) â íàòóðàëüí³é ôîðì³, îö³í³òü, áóäü
ëàñêà, ñê³ëüêè ö³ íàòóðàëüí³ íàäõîäæåííÿ ñêëàëè ó ãðîøîâîìó âèðàç³, ³ âêëþ÷³òü ¿õ ó çàãàëüíó
ñóìó Âàøîãî ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî äîõîäó.)
10. Ñòàòóñ Âàøî¿ çàéíÿòîñò³ (äëÿ óñ³õ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ðîáîòó, êð³ì ðîáîòè â îñîáèñòîìó
ñåëÿíñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³):
- ïðàöþþ÷èé çà íàéìîì;
- ÷ëåí êîëåêòèâíîãî ï³äïðèºìñòâà, êîîïåðàòèâó;
- ðîáîòîäàâåöü;
- ñàìîçàéíÿòèé;
- áåçîïëàòíî ïðàöþþ÷èé ÷ëåí ñ³ì¿.
11. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Âàøî¿ îñíîâíî¿ ðîáîòè (äëÿ óñ³õ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ðîáîòó, êð³ì ðîáîòè â
îñîáèñòîìó ñåëÿíñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³):
-
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íà òåðèòîð³¿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ;
íà ³íø³é òåðèòîð³¿: (âêàçàòè: Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì, â³äïîâ³äíà íàçâà – îáëàñòü,
ì. Êè¿â, Ñåâàñòîïîëüñüêà ì³ñüêðàäà, àáî ³íøà äåðæàâà).

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО'ДЕМОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
11.1 ßêùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Âàøî¿ îñíîâíî¿ ðîáîòè íå íà òåðèòîð³¿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ,
âêàçàòè:
-

11.1.1 ïðè÷èíè, ÷åðåç ÿê³ Âè íå ïðàöåâëàøòóâàëèñÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ:
íåìàº â³ëüíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü;
íåìàº â³ëüíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü çà ôàõîì;
çàïðîïîíîâàí³ â³ëüí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ çà ôàõîì íå âëàøòîâóþòü Âàñ:
ð³âíåì îïëàòè ïðàö³;
óìîâàìè ïðàö³ (ðåæèì ðîáîòè, øê³äëèâ³ óìîâè òîùî);
íåìîæëèâ³ñòþ îòðèìàííÿ îñâ³òè àáî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿;
íåìîæëèâ³ñòþ êàðºðíîãî ðîñòó;
³íø³ ïðè÷èí³ (áóäü-ëàñêà, âêàæ³òü).

11.2 Ñïîñ³á, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî Âè ïðàöåâëàøòóâàëèñÿ:
- ñàìîñò³éíî îðãàí³çóâàâ ñïðàâó;
- ÷åðåç ñëóæáó çàéíÿòîñò³;
- çà îáÿâîþ;
- çà ðåêîìåíäàö³ºþ ³íøèõ îñ³á;
- ³íøèé ñïîñ³á (áóäü-ëàñêà, âêàæ³òü).
11.3 Äëÿ óñ³õ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ðîáîòó, êð³ì òèõ, õòî ïðàöþº âäîìà, âêàçàòè:
11.3.1 ñê³ëüêè ÷àñó Âè ùîäíÿ çâè÷àéíî âèòðà÷àºòå íà òå, ùîá ä³ñòàòèñÿ äî ðîáîòè â
îäíîìó íàïðÿìêó:
- äî 20 õâèëèí;
- ïîíàä 20 õâ. äî 40 õâ.;
- ïîíàä 40 õâ. äî 1 ãîä.;
- ïîíàä 1 ãîä. äî 1,5 ãîä.;
- ïîíàä 1,5 ãîä. äî 2 ãîä.;
- ïîíàä 2 ãîäèíè;
11.3.2 ÿêèì ÷èíîì Âè çâè÷àéíî ä³ñòàºòåñÿ äî ðîáîòè:
- àâòîáóñîì;
- òðîëåéáóñîì;
- òðàìâàºì;
- ìåòðî;
- ìàðøðóòíèì òàêñ³;
- òàêñ³;
- âëàñíèì àâòîìîá³ëåì;
- àâòîáóñîì ï³äïðèºìñòâà (îðãàí³çàö³¿, óñòàíîâè);
- ñëóæáîâèì àâòîìîá³ëåì;
- ìîòîöèêëîì, âåëîñèïåäîì;
- àâòîáóñîì (ìàðøðóòíèì òàêñ³) ïðèì³ñüêîãî, ì³æì³ñüêîãî ñïîëó÷åííÿ;
- çàë³çíè÷íèì òðàíñïîðòîì;
- âîäíèì òðàíñïîðòîì;
- ³íøèì âèäîì òðàíñïîðòó;
- ï³øêè (áóäü-ëàñêà, âêàæ³òü).
12 . Âàøà ì³ãðàö³éíà àêòèâí³ñòü
12.1 ×è çì³íþâàëè Âè çà îñòàíí³ 12 ì³ñÿö³â ì³ñöå ïðîæèâàííÿ:
- òàê;
- í³;
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12.1.1 ÿêùî òàê, âêàçàòè:
12.1.1.1 íàçâó ïîïåðåäíüîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ:
- Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì, îáëàñòü (íàçâà), ì. Êè¿â, Ñåâàñòîïîëüñüêà ì³ñüêðàäà;
- ³íøà äåðæàâà.
12.1.1.2 ïðè÷èíó ïåðå¿çäó:
- çà ðîäèííèìè îáñòàâèíàìè;
- íàâ÷àííÿ;
- ïîâåðíåííÿ ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ;
- çì³íà ì³ñöÿ ðîáîòè;
- ë³êóâàííÿ àáî äîãëÿä çà õâîðèìè;
- ³íøà ïðè÷èíà (áóäü-ëàñêà, âêàæ³òü).
12.2 ×è âè¿æäæàëè Âè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 12 ì³ñÿö³â çà êîðäîí:
- òàê;
- í³;
12.2.1 ÿêùî òàê, âêàçàòè ìåòó ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì:
- â³äðÿäæåííÿ;
- ïðàöåâëàøòóâàííÿ;
- íàâ÷àííÿ;
- ïàëîìíèöòâî;
- â³äâ³äóâàííÿ ð³äíèõ, äðóç³â;
- â³äïî÷èíîê àáî òóðèñòè÷íà ïîäîðîæ;
- ë³êóâàííÿ;
- ³íøà ïðè÷èíà (áóäü-ëàñêà, âêàæ³òü).
12.2.1.1 ÿêùî Âè âè¿æäæàëè çà êîðäîí ç ìåòîþ ïðàöåâëàøòóâàííÿ, âêàçàòè:

³íøå (áóäüëàñêà ,
âêàæ³òü)

ñôåðà
ïîñëóã

äí.

ñ³ëüñüêå
ãîñïîäàðñòâ
î

ì³ñ.

Ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ , ó ÿê³é
Âè áóëè çàéíÿò³
òðàíñïîðò

Òåðì³í
ïåðåáóâàííÿ
áóä³âíèöòâî

Íàçâè(ó)
êðà¿í(è):

×è â³äïîâ³äàëà
ðîáîòà,
âèêîíóâàíà Âàìè çà
êîðäîíîì, õàðàêòåðó
Âàøî¿ ðîáîòè â
Óêðà¿í³:
òàê
òàê
òàê

í³
í³
í³

13. Ñòàí Âàøîãî çäîðîâÿ
13.1 ßê Âè îö³íþºòå ñòàí ñâîãî çäîðîâÿ â ö³ëîìó:
- äîáðèé;
- çàäîâ³ëüíèé;
- ïîãàíèé.
13.2 ×è çâåðòàëèñÿ Âè çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 12 ì³ñÿö³â:
- òàê;
- í³.
13.3 ×è áóëè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 12 ì³ñÿö³â âèïàäêè, êîëè Âè íå çìîãëè îòðèìàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó,
ïðèäáàòè ë³êè òîùî:
- òàê;
- í³;
13.3.1 ÿêùî òàê, âêàçàòè, ç ÿêèõ ïðè÷èí öå âèÿâèëîñÿ íåäîñòóïíèì:
- â³äñóòí³ñòü ìåäè÷íîãî çàêëàäó íà òåðèòîð³¿ íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó Âè ïðîæèâàºòå;
- â³äñóòí³ñòü ìåäè÷íîãî ñïåö³àë³ñòà ïîòð³áíîãî ïðîô³ëþ;
- â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîãî ìåäè÷íîãî ïðèëàääÿ;
- â³äñóòí³ñòü ë³ê³â;
- çàíàäòî âèñîêà âàðò³ñòü ë³ê³â;
- çàíàäòî âèñîêà âàðò³ñòü ë³êóâàííÿ;
- ³íøà ïðè÷èíà (áóäü-ëàñêà, âêàæ³òü).
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14. Æèòëîâ³ óìîâè Âàøîãî äîìîãîñïîäàðñòâà (çàïîâíþºòüñÿ â ö³ëîìó íà äîìîãîñïîäàðñòâî)
14.1 Æèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó ïðîæèâàº Âàøå äîìîãîñïîäàðñòâî º âëàñí³ñòþ:
- ïðèâàòíîþ (ïðèâàòèçîâàíå, êóïëåíå);
- äåðæàâíîþ;
- êîìóíàëüíîþ;
- íàéìàíå æèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ó îêðåìèõ ãðîìàäÿí.
14.2 Äëÿ óñ³õ äîìîãîñïîäàðñòâ, êð³ì òèõ, õòî íàéìàº æèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ó îêðåìèõ ãðîìàäÿí,
âêàçàòè:
14.2.1 òèï Âàøîãî æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ:
-

³íäèâ³äóàëüíèé áóäèíîê;
÷àñòèíà ³íäèâ³äóàëüíîãî áóäèíêó;
îêðåìà êâàðòèðà;
êîìóíàëüíà êâàðòèðà;
ãóðòîæèòîê;
³íøå ïðèì³ùåííÿ (áóäü-ëàñêà, âêàæ³òü);

14.2.2 ðîçì³ð ïëîù³ Âàøîãî æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (êâ.ì):
- çàãàëüíà;
- æèòëîâà;
14.2.3 áëàãîóñòð³é Âàøîãî æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ:
- åëåêòðîïîñòà÷àííÿ;
- êàíàë³çàö³ÿ;
- åëåêòðîïëèòà ï³äëîãîâà;
- âàííà àáî äóø;
- öåíòðàë³çîâàíå
- öåíòðàëüíå ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ;
ãàçîïîñòà÷àííÿ;
- ñêðàïëåíèé ãàç (áàëîííèé);
- òåëåôîí;
- ãàçîâà êîëîíêà
- ñì³òòºïðîâ³ä (ó áóäèíêó, äå çíàõîäèòüñÿ
(åëåêòðîíàãð³âà÷);
Âàøå æèòëîâå ïðèì³ùåííÿ);
- öåíòðàëüíå îïàëåííÿ;
- ë³ôò;
- ³íäèâ³äóàëüíà ñèñòåìà
- ³íøå (áóäü-ëàñêà, âêàæ³òü);
îïàëåííÿ;
- âîäîïðîâ³ä;
- âêàçàíèõ âèä³â áëàãîóñòðîþ íåìàº.

Слід зазначити, що програма мікроперепису багато в чому базується на переліку за
питань переписного листа Всеукраїнського перепису населення 2001 року, що забезпечує
її спадкоємність, а у подальшому зіставлюваність отриманих результатів. Те ж саме можна
сказати про технологію оброблення даних і про Програму їх розроблення. Передбачаєть
ся, що дані мікроперепису будуть оброблятися з використанням вже випробуваних під
час перепису 2001 року програмнотехнологічних комплексів регіонального і державного
рівнів. Щодо поширення даних, то хоча з урахуванням потреб користувачів даних кількість
вихідних регламентних таблиць з тематики базового блоку запитальника і буде скорочено
у порівнянні з набором таблиць суцільного спостереження, у Програмі розроблення да
них мікроперепису більш докладно буде представлена інформація вищезгаданих “спе
ціальних” модулів. При цьому також максимально дотримуватимуться ті принципи оп
рилюднення отриманих результатів, які сформувалися під час поширення даних Всеук
раїнського перепису населення 2001 року: відкритість, оперативність, одночасність.
У ході підготовки до мікроперепису, крім здійсненого вже значного розширення про
грами обстеження, планується також внести зміни до дизайну бланків переписних форм,
вдосконалити метод проведення опитування респондентів, застосувавши комбінований
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підхід: інтерв’ю і самообчислення, а також змінити деякі організаційні заходи підготов
чого періоду, процедури збирання даних і порядок підготовки інформації до оброблення.
Відповідно до затвердженого в січні поточного року календарного плану, територі
альні органи державної статистики розпочали виконання першочергових підготовчих робіт
до цього обстеження. У даний час вони здійснюють упорядкування документації пере
писного районування минулого суцільного перепису населення та уточнюють наявний
паперовий картографічний матеріал для його подальшого перетворення у електронний
вигляд. Ця робота у перспективі ставить за мету створення в органах державної статисти
ки за підтримки відповідних наукових установ і зацікавлених центральних органів вико
навчої влади географічних інформаційних систем, що будуть функціонувати на базі даних
переписів населення та інших статистичних спостережень. З метою практичної апробації
проекту побудови інфраструктури геопросторових адрес, пов’язаних з критеріями пере
писного районування, Держкомстат спільно з Науководослідним інститутом геодезії і
картографії навесні цього року провели пілотне дослідження. Його результатом є створен
ня електронного адресного газеттіру частини території Дніпровського району міста Києва
і міста Вишгорода Київської області та здійснення на його основі автоматизованого кар
тографічного районування.
У листопаді 2005 року передбачався також пробний мікроперепис населення. У якості
полігону визначені чотири несхожі за своїми економічними і демосоціальними характе
ристиками регіони: Закарпатська, Київська, Луганська області та місто Київ. Під час проб
ного спостереження будуть протестовані організаційні принципи і методологія обсте
ження, у тому числі: проект програми та її технічний носій, метод опитування, період і
календарні терміни його проведення, а також уточнені розміри передбачуваного фінан
сового і кадрового забезпечення.
І останнє, про що необхідно згадати у зв’язку з питанням, що розглядається, особли
во в ракурсі широко обговорюваної зараз адміністративнотериторіальної реформи, – це
необхідність розроблення науково обґрунтованих підходів до розв’язання складної мето
дологічної проблеми – створення системи статистичних показників демосоціального
розвитку так званих “малих” територій і запровадження на постійній основі їх моніто
рингу. Ця проблема стає дедалі актуальнішою, з огляду на спрямування регіональної по
літики на забезпечення стабільного і збалансованого демографічного і соціальноеконо
мічного розвитку територій, усунення існуючих диспропорцій і підвищення якості та
рівня життя населення. Успіх у виконанні цих завдань цілком залежатиме від надійності
відповідної інформаційної бази. У цьому ж ключі незабаром неминуче виникне потреба у
ретроспективній реконструкції динамічних рядів демографічних показників з урахуван
ням змін меж адміністративних територій. Така робота матиме не тільки прикладне зна
чення в аспекті розробки комплексних прогнозних моделей розвитку їх демографічного
потенціалу, а й неабияку національну історичну цінність.
Підсумовуючи викладене, варто зауважити, що вітчизняна демографічна статистика,
незважаючи на нестабільну і не завжди позитивно мінливу ситуацію щодо такого інфор
маційного джерела, як адміністративні дані, намагається оперативно й адекватно реагува
ти на будьякі зміни у відомчому і самоврядному обліку, а також в міру потреби, виходячи
з наданих повноважень, впливати на їх характер. Прикладом такої практики може бути
спільна робота ряду міністерств та відомств, що проводиться за підтримки Міжнародної
Організації Міграції і ставить за мету створення загальнодержавної системи обліку міграції
в Україні та регіонах. Вона передбачає не лише узгодження процедур збирання даних за
ознаками, які відповідають міжнародним стандартам, а й запровадження механізму її
обміну та взаємокорисного застосування.
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У свою чергу, органи державної статистики з тим, щоб забезпечувати об’єктивний і
надійний інформаційний супровід реалізації державної демосоціальної політики, нама
гаються через постійне удосконалення та гармонізацію програм статистичних спостере
жень якомога повніше розкривати питання, пов’язані з вивченням демографічної та мігра
ційної поведінки населення, змінами у його кількісних та якісних характеристиках, рівнем
життя та добробуту. Свідченням тому є те, що протягом останніх років у загальному числі
здійснюваних державних статспостережень неухильно зростає частка вибіркових опиту
вань населення, що проводяться з надзвичайно широкого спектра проблем, базуються на
науково виважених методологічних підходах і дають змогу отримувати надійні оцінки
поточної демографічної ситуації, а також робити прогнози щодо тенденцій її подальшого
розвитку.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГІОНАЛЬНОГО
АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОДЕМОГРАФІЧНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
О.Г. Рогожин,
кандидат географічних наук,
головний науковий співробітник Інституту
проблем національної безпеки при РНБО України
Вступ
Проблеми українського села, стан життєдіяльності сільської людності є і, напевне,
ще тривалий час залишатимуться однією з “больових точок” соціальноекономічного
розвитку України. Тому очевидною є потреба комплексного, міждисциплінарного спо
стереження за перебігом демографічних і суспільноекономічних процесів на селі. Акту
альність таких досліджень як в науковому, так і демополітичному плані особливо зростає
в умовах ринкової трансформації економіки, в тому числі і в аграрному секторі. Однак ці
роботи повинні мати надійне інформаційне забезпечення.
Отже, на часі ставити питання про запровадження постійно діючого територіально
розподіленого статистичного моніторингу соціальнодемографічного розвитку села як
системи, важливим компонентом якої має бути власне демографічний моніторинг
[1, c.42]. Адже саме характер змін демографічної ситуації (основних показників відтво
рення сільського населення) є кінцевим індикатором соціальної сприятливості здійсню
ваної державної політики.

Можливі підходи до організації демографічного моніторингу на селі
Організація такого моніторингу не потребуватиме великих матеріальних витрат і орга
нізаційних зусиль, оскільки в Україні вже є позитивний досвід накопичення і аналітичної
обробки відповідної інформації. Це, поперше, – досвід первинного статистичного мон
іторингу за суспільноекономічною та демографічною динамікою, який в радянські часи
здійснювався шляхом заповнення в низових осередках системи державної статистики
форми № 9С у розрізі сільрад. Подруге, – досвід періодичних обстежень на рівні сіл,
здійснених Держбудом у 1978 та Держкомстатом (за методичною підтримкою Інституту
економіки НАН України [2]) у 1990, 1995 і 2001 рр.
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Натомість запровадження і підтримка періодично оновлюваних багатолюдних
реєстрів населення (на рівні осіб) потребує таких витрат, відповідної культури і органі
зації, що можуть бути досягнуті лише в найбільш економічно розвинених країнах. Спро
би створення масових реєстрів з метою, поперше, суцільної диспансеризації населення,
подруге, – диспансеризації постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС за
знали невдачі і в колишньому СРСР, і в сучасній Україні [3, с. 320].
Проблема адекватного відображення даних статистичного спостереження за розвит
ком ситуації на селі має як часову, так і просторову складові. Ця ситуація є надто неодно
рідною, щоб не враховувати територіальні відмінності, подані у вигляді відповідних кар
тографічних моделей різного рівня генералізації.
Картографічні моделі “полів” територіального розподілу показників, побудовані на
основі дискретних даних, є тим більш коректними, чим більш неперервною, рівномір
ною і густішою є сітка точок спостереження [4, с. 196]. Тому природними елементарни
ми одиницями статистичного спостереження за відтворенням сільського населення є
сільські населені пункти (понад 28,8 тисяч). Однак ці дані не накопичуються в централі
зованих базах даних, за винятком результатів всеукраїнських переписів населення та
здійснюваних Держкомстатом періодичних обстежень сіл.
На жаль, суцільні обстеження сіл в наших умовах неможливі без залучення всієї ме
режі первинних осередків державної статистичної служби. Тому набула популярності ідея
вибіркового демографічного моніторингу (на кшталт вибіркових соціологічних дослід
жень), який нібито може бути здійснений малими силами. Однак такі обстеження уск
ладнюються проблемою досягнення репрезентативності вибірки (рівномірності по всіх
демографічних, соціальних і етнічних групах) та забезпечення достатності її обсягу для
вимірювання територіальних відмінностей по кожному з оцінюваних показників. Зару
біжний досвід свідчить, що лише забезпечення достатньої для регіонального аналізу ме
режі респондентів соціологічних опитувань, навіть у такій малій країні, як Нова Зелан
дія, потребує великих витрат і чіткої роботи потужних соціологічних фірм [5, с. 161–162].
Тому для цілей демографічного моніторингу соціального розвитку села (крім власне
соціальних і демоекономічних показників, на кшталт репродуктивних установок) в умо
вах України більш доступним та інформативним є суцільне статистичне спостереження
силами низових осередків Держкомстату. Водночас демографічні показники для сільсько
го населення, розраховані за даними Держкомстату осереднено по Автономній Республіці
Крим і 24 адміністративних областях України, хоч і задовольняють вимозі територіаль
ної неперервності, недостатньо відображують відмінності демографічної ситуації на селі,
надто осереднюючи (спотворюючи) географію її територіального розподілу.
Статистичні узагальнення демографічних даних в розрізі сільських районів (сьогодні
це 490 одиниць) менш генералізовано відображують територіальні відмінності. В роз
поділі за сільськими районами централізовано здійснюються, хоч і не публікуються, пер
винні узагальнення результатів всеукраїнських переписів, а також міжпереписна статис
тична звітність за загальними показниками природного і механічного руху населення. До
того ж, в разі відповідного державного рішення, в розрізі сільських районів може бути
легко здійснено узагальнення даних періодичних обстежень (переписів) сіл.
Результатами наших досліджень доведено, що порайонні статистичні узагальнення в
основному адекватно відображують географію територіальних відмінностей демографіч
ної ситуації на селі та її зміни впродовж 1978–2001 рр. на макро – і мезо рівні (тобто якщо
розглядати територію України в цілому та групи її адміністративних областей) [6; 7; 8; 9].
Адже на рівні сільських районів в основному замикаються добові і тижневі (основні) де
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моекономічні цикли, які забезпечують репродукцію і соціалізацію сільського населення
[9 с. 89; 10, с. 72, 73]. Крім того, в [11] ми показали, що саме сільський район є елементар
ною природногосподарською системою, де ще може бути встановлено відносний еколо
гічний баланс між природокористуванням і відтворенням природних ресурсів.
На жаль, порайонні данні непридатні для розрахунку найбільш інформативних таб
личних показників (через недостатність для цього кількості одиниць обліку в кожному
районі). Їх доводиться обчислювати в розрізі областей [12, c. 8]. Однак всі повікові і спе
ціальні коефіцієнти (у т.ч. коефіцієнт вичерпаної плідності, стандартизовані коефіцієн
ти смертності), а також структурні показники можуть бути коректно розраховані для на
селення сільських районів.
Тому саме сільські адміністративні райони, а не області, є в наших конкретноісторич
них умовах оптимальними одиницями статистичного спостереження за територіальними
відмінностями демографічної ситуації в сільській місцевості України. Тим паче, лише вико
ристання порайонних (і більш дрібних) територіальних розподілів дає можливість залучи
ти до демографічних досліджень потужний інструментарій сучасного регіонального аналі
зу, напрацьований світовою географічною наукою за останні десятиліття.

Особливості регіонального аналізу у складі демографічного моніторингу
На нашу думку, предметом регіонального аналізу в рамках демографічного моніто
рингу соціального розвитку села є здійснення періодичних оцінок (бажано раз на рік)
стану та тенденцій зміни територіальних відмінностей демографічної ситуації в сільській
місцевості України.
Інформаційну базу для оцінки ситуації доцільно формувати за максимально можли
вою, виходячи з умов інформаційного забезпечення, кількістю вхідних показників, як
власне демографічних (що відображують природний і механічний рух населення, його
статеві і вікові структурні характеристики, рівень шлюбності, розлучуваності і т.і.), так і
тих, що стосуються мережі сільських поселень – їх людності та здатності до відтворення
свого населення (наприклад, частка “вмираючих” і “занепадаючих” сіл в районі [2, c. 48–
51]). Це дає можливість контролювати ступінь “депресивності” сільських районів [13].
Оціночні показникиіндикатори слід мати як у формі певних індексів стану “на дату”,
так і середньорічної “швидкості” їхніх змін (інколи середньорічного “прискорення” змін
“швидкості”) – задля відображення динаміки територіальних відмінностей в часі. Форма
середньорічної “швидкості” і “прискорення” дозволяє коректно зіставляти зміни показ
ників будьякої природи.
Попередніми результатами регіонального аналізу є сітки зонування за окремими або
сукупністю оціночних показниківіндикаторів, що відображають певні параметри про
цесу відтворення сільського населення. Картосхеми зонування демографічних параметрів
узагальнюють відповідні територіальні відмінності.
Проміжним результатом аналізу доцільно мати інтегральну сітку демографічного рай
онування сільської місцевості, складену на певну дату. Тобто виявлення, оконтурення й
оцінку стану та тенденцій розвитку регіональних демоекономічних систем відтворення
сільського населення.
Кінцевою метою демографічного моніторингу соціального розвитку села є виявлен
ня масштабу і характеру змін за певний період. Тому кінцевим результатом регіонально
го аналізу в його складі повинна бути оцінка змін територіальних відмінностей ситуації
на основі порівняння сіток зонування і районування на певні дати і періоди.
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Серед географів переважає погляд, що саме районування є методом визначення тери
торіальних особливостей. Використання статистичних методів для визначення районів
призвело до встановлення аналогії між районуванням і класифікацією [4, c. 191]. Дослід
жуючи кореляцію між великою кількістю властивостей, факторний аналіз та інші методи
автоматизованої класифікації дають хоча б часткове розв’язання проблеми вичленову
вання районів за багатьма ознаками [14, c. 252–263].
У колишньому СРСР цей підхід найбiльше розвинули новосибірські соціологи під
керівництвом Т.І. Заславської, які вивчали демографічні і соціальні особливості сільських
населених пунктів та умови життєдіяльності їхніх мешканців. На основі поєднання фак
торнотипологічних методів з лінгвістичним підходом до аналізу великих масивів інфор
мації їм вдалося розробити цілісну методику регіональнотипологічного аналізу, придат
ного до розв’язання задач районування за ознакою однорідності (власне зонування) [15].
Однак методи регіональнотипологічного аналізу та й взагалі класифікаційний (індук
тивний) підхід до районування мають свої недоліки. Для їхньої мінімізації демоекономічні
дослідження потребують поєднання в єдиній методичній процедурі обох варіантів регіональ
нотипологічного підходу (визначення як зон однорідної ситуації, так і територіальних струк
тур) з генетичним підходом до аналізу факторів формування регіональних особливостей фун
кціонування багатофакторного “механізму” відтворення сільського населення.
Накопичений досвід регіональних досліджень дає можливість запропонувати принци
пову схему такого комплексного підходу до аналізу демографічної ситуації в сільській місце
вості України у складі єдиної системи моніторингу її змін. Вона орієнтована на використан
ня даних, перш за все, періодичних обстежень сіл, здійснюваних Держкомстатом.

Eтапи і процедури регіонального аналізу змін демографічної ситуації
Основою для територіального планування індустріалізованого господарства є сьо
годні сітки “вузлових” районів, тобто територіальних систем, у т.ч. систем розселення на
основі великих міст і їхніх агломерацій. Водночас, як зауважив Д. Гріг, вважається, що в
переважно аграрних країнах і регіонах основою планування можуть бути однорідні ра
йони (зони) [4, c. 194].
Тому в основу регіонального аналізу демографічної ситуації в сільській місцевості
доцільно покласти саме процедури визначення однорідних демографічних зон і ра
йонів. Такий аналіз може здійснюватися періодично, з 5ти річними перервами між
його циклами, відповідно до часу отримання повного набору даних кожного нового
обстеження сіл.
Одиничний цикл регіонального аналізу включатиме реалізацію таких основних етапів
і процедур:
1) Розробка (на стартовому циклі аналізу) або уточнення (на наступних циклах) систе
ми вхідних показників.
Вони обиратимуться на основі програм періодичних обстежень сіл і доповнювати
муться тогорічними показниками форми А1 (щодо загальної народжуваності, смертності,
шлюбності, розлучуваності, мертвонароджуваності і смертності немовлят віком до 1 року)
та показниками всеукраїнських переписів (в разі збігу в часі з обстеженням сіл).
2) Підготовка вхідних даних для картографування.
Обирається сітка сільських адміністративних районів, стосовно яких розраховуються
вхідні показники (зіставна для поточного і попереднього циклів аналізу). Створюється
порайонний масив значень вхідних показників: розраховуються вхідні показники на дату
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здійснення поточного циклу аналізу; показники “швидкості” їх зміни за період між по
точним і попереднім циклами аналізу; показники “прискорення” між останнім і попе
реднім міжцикловим періодом (засобами Visual FoxPro 6.0 або Exel 9.0).
Створюється електронний атлас інтерактивних (віртуальних) карт вхідних показників
“на дату”, “швидкості” і “прискорення” (відповідний Workspace у середовищі MapInfo 6.0).
3) Визначення узагальнюючих показників та розробка оціночних шкал.
Здійснюється факторний аналіз вхідних показників, окремо “на дату”, “швидкості”
і “прискорення” – варіанти три, дво і однофакторної структури (засобами STATISTICA
6.0 або SPSS 9.0). Результати порівнюються з узагальнюючими показниками, розрахова
ними на попередніх циклах аналізу.
Вивчається можливість досягти ідентичності узагальнюючих показників для всіх
циклів аналізу. Для періоду 1978–2001 рр. це показник”лідер” однофакторної структури
– “частка селян пенсійного віку (55/60 років і старше)”. В разі неможливості досягти
цього, доцільно використати як узагальнюючу статистичну оцінку порайонних значень
основної компоненти одновимірного фактора (тобто його факторні значення).
Для узагальнюючого показника “на дату” розробляється (якщо це факторні значен
ня) або доопрацьовується (в разі його ідентичності для всіх циклів аналізу) оціночна
шкала, кількісні градації якої доцільно інтерпретувати як рангові в термінах типів при
родного відтворення населення (як певні наближення до звуженого, простого або розши
реного типів природного відтворення).
4) Розрахунок порайонних значень узагальнюючих показників (засобами Visual FoxPro 6.0
або Exel 9.0). Спочатку розраховуються порайонні значення узагальнюючого показника
“на дату” за обраними на попередньому етапі аналізу оціночними шкалами.
Розрахунок порайонних значень узагальнюючих показників “швидкості” і “приско
рення” доцільно здійснювати у формі рангових індексів комплексної оцінки динаміки
ситуації: РІКО1 (агрегованого) та РІКО2 (деталізованого), на основі врахування дина
міки показників”лідерів” тривимірної факторної структури [8; 9, с. 132,133]. Такий підхід
забезпечує зіставність результатів оцінки динаміки для різних періодів спостереження.
Масив порайонних значень узагальнюючих показників, якими характеризується
демографічна ситуація на кожному циклі аналізу, міститиме територіальні розподіли п’яти
показників: одного – стану “на дату”, двох – “швидкості” і двох – “прискорення”.
5) Генерування картограм узагальнюючих показників.
Побудова електронних карт порайонних картограм для кожного з узагальнюючих
показників може бути здійснена стандартними процедурами ГІСсистем MapInfo 6.0 або
ArcMap 8.3.
6) Розробка картографічних моделей поля значень узагальнюючих показників в ізолініях.
Для кожного з цих показників їх доцільно здійснювати не на основі стандартних
алгоритмів, які дозволяють реалізувати стандартні конфігурації ГІСсистем, а з допомо
гою методу самоорганізації математичних моделей територіальних “полів” даних, роз
робленого групою А.М. Тимошевського [16] і реалізованого у середовищі ArcMap 8.3 як
автономний програмний модуль.
7) Демографічне зонування і розрахунок статистичних “портретів” зон.
Сітки зонування доцільно розробляти для узагальнюючих показників стану “на дату”,
“швидкості” і “прискорення”. Процедура полягає у визначенні конфігурації (меж) зон
графоаналітичним способом на основі порівняння картограм та картографічних моделей
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ізоліний відповідних узагальнюючих показників (його зручно здійснювати засобами гра
фічного редактора CorelDraw 9.0). На цьому етапі аналізу як довідковий матеріал для
визначення конфігурації демографічних зон залучатимуться картограми вхідних показ
ників (особливо тих, що відображатимуть різні аспекти природного і механічного руху
населення та здатність сільських населених пунктів відтворювати своє населення).
Статистичні “портрети” демографічних зон, крім характеристик площі, кількості
районів, сіл, середньої людності села в зоні та середнього значення відповідного узагаль
нюючого показника, повинні містити середні значення найбільш інформативних вхідних
показників, що відображають параметри природного та механічного руху сільського насе
лення, особливості його статевої і вікової структури, шлюбності і розлучуваності, стану
сільських населених пунктів, а також середньоквадратичні відхилення всіх середніх по
казників [7; 9, с. 117–124]. Для розрахунку статистичних “портретів” цілком вистачає
засобів Visual FoxPro 6.0 або Exel 9.0.
8) Визначення територіальних “ядер” кожної з ідентифікованих зон.
Суб’єктивізм визначення контурів зон і районів [4, с. 189, 190] підштовхує до пошуку
територіальних “ядер” зон як більш стабільної їхньої складової. Для ситуації “на дату”
(або окремий період) “ядра” інтерпретуються як нерозривні ареали, що знаходяться в
межах зон, де значення зоноутворюючих показників найбільш наближені до середніх
зональних. Формально це або апроксимації локальних екстремумів поля територіального
розподілу значень зоноутворюючих показників, або значні за розмірами і територіально
нерозривні “плато” близьких за неекстремальними значеннями зоноутворюючих показ
ників.
Автоматизувати пошук “ядер” пропонується на основі поєднання гравітаційного та
формальногеометричного підходів. Тоді “центр ваги” зони (за значеннями зоноутво
рюючих показників) інтерпретується як центр її “ядра”, а умовні контури “ядра” визна
чатимуться еліпсом, орієнтація, розміри і форма якого залежатиме від геометричних ха
рактеристик контуру зони (орієнтації і розмірів найбільшої і найменшої осей, проведе
них через центр ваги зони, відстані між центрами вписаного і описаного кола і т.і.). Стан
дартні ГІСсистеми не містять такі процедури, однак їх алгоритми (відпрацьовуються на
факультеті кібернетики КНУ ім. Т.Г. Шевченко під керівництвом В.М. Терещенко) мо
жуть бути легко реалізованими в середовищі цих ГІСсистем.
9) Оцінка змін сіток зонування за показниками “на дату”, “швидкості” і “прискорення”.
Вона полягає у визначенні змін конфігурації меж, локалізації “ядер”, параметрів статис
тичних “портретів” кожної з демографічних зон за період між останнім і попереднім цик
лами регіонального аналізу шляхом порівняння відповідних варіантів сіток зонування.
Порівняльногеографічний аналіз контурів і визначення площ, на які збільшилися /
зменшилися зони, а також розрахунок середніх значень демографічних показників по
цих територіях збільшення / зменшення, може бути здійснений стандартними засобами
ГІСсистеми ArcMap 8.3.
Порівняння статистичних “портретів” зон для різночасних сіток зонування потре
бує лише засобів Visual FoxPro 6.0 або Exel 9.0.
10) Кореляційний і багатофакторний (регресійний) аналіз залежності узагальнюючих
показників демографічної ситуації від соціальноекономічних показників, які фіксуються під
час періодичних обстежень сіл (засобами STATISTICA 6.0 або SPSS 9.0).
Необхідно визначити статистичний вплив територіальних розподілів тих показників,
які характеризують: рівень розвитку крупнотоварного сільського господарства; рівень роз
витку і продуктивність присадибного господарства; рівень зайнятості селян на місці і
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поза межами своїх сіл; рівень розвитку інфраструктури соціального сервісу в селах (рівень
забезпеченості ним); рівень доступності центрів обслуговування (райцентрів).
За цими п’ятьома групами соціальноекономічних показників (особливо за тими,
що мають тісний статистичний зв’язок з демографічною ситуацією) доцільно розробити
відповідні сітки зонувань “на дату”, а також “швидкості” змін за період (за процедурою,
аналогічною процедурам демографічного зонування).
11) Демографічне районування і розрахунок статистичних “портретів” районів.
Здійснюється на основі порівняльногеографічного аналізу сіток зонувань “на дату”,
“швидкості” і “прискорення” та їх зіставлення з найсвіжішими сітками районувань іншої
природи (фізикогеографічним, економікогеографічним, природногосподарським,
сільськогосподарським, форм сільського розселення, систем розселення високого рангу
тощо), а також з сітками зонувань за соціальноекономічними показниками, отримани
ми на попередньому етапі аналізу. На якісному рівні такий порівняльногеографічний
аналіз може бути реалізований засобами CorelDraw 9.0, кількісні зіставлення потребува
тимуть залучення аналітичних засобів ГІСсистеми ArcMap 8.3.
До “статистичних” портретів районів, крім власне демографічних показників (“на
дату”, “швидкості” і “прискорення”), доцільно додати основні соціальноекономічні
показники, що визначають рівень життя, зайнятості, розвитку економіки, її аграрного
сектору, присадибного господарства, доступності і рівня соціального сервісу, а також річно
го рівня інвестування сільського господарства та соціальної сфери (“на дату” і “швид
кості” приросту за період).
12) Оцінка змін сітки районування за період між останнім і попереднім циклами аналізу.
Її пропонується здійснювати в основному аналогічно оцінці змін сіток зонувань.
Водночас для з’ясування можливих причин, що зумовили зміни, процедуру оцінки
доцільно доповнити порівняльногеографічним аналізом, поперше, зі змінами соціаль
ноекономічних показників, які фіксуються періодичними обстеженнями сіл; подруге,
– зі змінами у системах міського розселення (особливо: змінами людності, потоків маят
никової та незворотньої міграції до найбільших міст і агломерацій України, а також зі
змінами рівня зайнятості в них).

Висновки
1. Запровадження регіонального демографічного моніторингу соціального розвитку
українського села є актуальною задачею державного управління. Споживачами його ре
зультатів стануть профільні підрозділи Секретаріату Президента та Кабінету Міністрів,
Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики, Мінпраці та соціальної по
літики, а також місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування.
2. Накопичення даних для такого моніторингу у формі суцільного статистичного спо
стереження вже сьогодні може бути здійснено первинними осередками Держкомстату за
програмою періодичних обстежень сіл і показниками поточної статистичної звітності, з
наступною аналітичною обробкою і узагальненням цих даних на рівні сільських районів.
3. Регіональний аналіз в розрізі сільських районів у складі такого моніторингу з пе
ріодичністю у 5 років дасть можливість центральним органам державного управління адек
ватно оцінити зміни територіальних відмінностей демографічної ситуації та їхні можливі
причини. Однак для забезпечення репрезентативності результатів аналізу на місцевому
рівні (областей і районів) доцільно відновити щорічну статистичну звітність за формою
№9С у розрізі сільрад (5ти річної періодичності для цього замало).
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4. Методичною основою реалізації такого аналізу є інструментарій зонування, райо
нування і порівняльногеографічних процедур, розроблений у складі географічних дис
циплін. Основні методичні підходи, методи і засоби здійснення аналізу змін територі
альних особливостей демографічної ситуації на селі відпрацьовані нами практично в про
цесі регіональних досліджень на основі порайонних територіальних розподілів.
6. Заплановане укрупнення сільських адміністративних районів і сільських громад знач
но зменшить територіальну репрезентативність регіонального демографічного аналізу.
7. Для збереження об’єктивності оцінок соціальнодемографічної ситуації в україн
ському селі доцільно також ухвалити рішення про неприпустимість збільшення терміну
понад 5ти річний між періодичними обстеженнями сіл.
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ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ
ПРОБЛЕМ РЕПАТРІАНТІВ У КРИМУ: РОЗПОДІЛ
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
В.Т. Зінич,
доктор філософії, кандидат історичних наук,
провідний науковий співробітник
Ради по вивченню продуктивних сил
України НАН України
У нинішніх умовах переходу економіки України на ринкові засади, поширення при
ватної власності на землю є однією з складних соціальноекономічних проблем держави.
Від реформування аграрного сектору, зокрема від механізму справедливого розподілу зе
мельних ресурсів, значною мірою залежить і стабільність в суспільстві.
Землезабезпеченість (надання земельної ділянки) є також ключовим питанням склад
ної соціальноекономічної і правової проблеми розселення та облаштування народів, які
в радянські часи були депортовані з України, а нині повертаються в місця традиційного
проживання й інтегруються, а точніше, реінтегруються в українське суспільство.
Згідно з офіційними статистичними джерелами, на початку Другої світової війни з
південних регіонів України і Криму було вислано в східні райони СРСР 450 тис. німців, а
з Криму в травні 1944 р. депортовано в Середню Азію і Казахстан 188,6 тис. кримських
татар, 14,7 тис. греків, 12,4 тис. болгар і 11,3 тис. вірмен [1, c. 3].
Масове повернення в Україну народів, які були депортовані під час Другої світової
війни, почалося наприкінці 80х початку 90х років минулого століття. На 1 січня 2004 р.
в Україну повернулося понад 280 тис. раніше депортованих осіб та членів їхніх сімей.
Найбільше репатріантів розселилося в Криму. Так, на півострів повернулося 248,2 тис.
кримських татар, 4 тис. греків, вірмен, болгар і німців. У Донецький, Придніпровський,
Причорноморський та Центральний регіони у місця історичного проживання поверну
лося майже 4 тис. раніше депортованих осіб німецької національності [2, c. 17].
За останні роки чимало зроблено для прийому, розселення та облаштування депор
тованих народів, які постраждали від сталінських репресій. Держава, попри всі економічні
скрути і негаразди, відновлює історичну справедливість, порушену колись тоталітарним
режимом СРСР. Хоча Україна юридично не несе за це відповідальність, але, виходячи з
гуманних засад, намагається повернути знедолених людей, облаштувати їх, надати необ
хідну соціальну допомогу.
УДК 332.282054.75(477.75)
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Повернення до Криму раніше депортованих народів відбувалося переважно стихій
но. І коли на 1 січня 1990 р. повернулося понад 100 тис. кримських татар, перед державни
ми органами виконавчої влади постали нагальні проблеми економічного, соціального,
етнічного, політичного та гуманітарного плану щодо їх облаштування та інтеграції в ук
раїнське суспільство.
Складність полягала в тому, що кримські татари хоч і повертались у свої рідні місця, але
на території, де вже давно проживають інші народи (росіяни, українці та ін.). Місцеве насе
лення остерігалось, що репатріанти претендуватимуть на їхнє житло, роботу, місця в шко
лах, лікарнях та інші життєво важливі ресурси. Тому для здійснення такого досить масштаб
ного соціального заходу слід було підвести наукову базу, на основі якої розробити програму
й вирішити конкретні соціальні завдання розселення та облаштування кримських татар,
забезпечити узгодженість у діях управлінських й господарських структур у цьому напрямі.
Починаючи з 1991р. у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України під
керівництвом доктора економічних наук, професора, членакореспондента НАН України
С.І.Дорогунцова виконувалися дослідження з соціальноекономічних проблем депортова
них національних меншин. Особливе значення приділяється вирішенню соціальних про
блем розселення з урахуванням впровадження ринкових відносин і земельної реформи,
стану і перспектив розвитку продуктивних сил автономної республіки, а також демографіч
них, соціальноекономічних й екологічних особливостей розвитку її регіонів [3].
Найбільші ареали розселення кримськотатарських депортованих, які становлять нині
найбільшу групу прибулих етнічних репатріантів, зосереджені на території Сімферо
польської міськради та Сімферопольського району. Тут розселилося відповідно 23,6 та
20,2 тис. репатріантів. Великі ареали компактного розселення кримських татар розта
шовані в Бахчисарайському, Білогірському, Джанкойському, Кіровському, Красногвар
дійському та Ленінському районах – 116,4 тис. чол.
Частка кримськотатарських репатріантів у складі населення Криму нині становить
близько 12 %. Питома вага кримських татар від їх загальної кількості досягла у Білогірсь
кому районі 33 %, у Бахчисарайському, Кіровському, Первомайському, Совєтському райо
нах – 20–25%, Сімферополі та Сімферопольському районі – 19,9 %, Судаку – 0,8 %,
Алушті та Ялті – 0,7 %.
Що ж до пропорцій розподілу депортованих між міською і сільською місцевістю, то
в їх основу було покладено такі фактори, як соціальнопрофесійний склад кримських
татар і ресурсні можливості місцевості. У міській місцевості розселено 27 %, а в сільській
– 73 % репатріантів [4, c. 18–22].
Складним у соціальному плані було також розселення раніше депортованих болгар,
вірмен, греків і німців у Криму. Розселення їх здійснювалося надзвичайно нерівномірно і
не завжди відповідало бажанням репатріантів жити в тому, чи іншому регіоні, в тій чи
іншій місцевості. Розселилися вони у містах, районах переважно дисперсно і нерівномір
но. Так, болгари поселилися переважно у Керчі (22,7 % від їх загальної кількості), Сімфе
рополі і Сімферопольському районі (16,9 %) та Ялті (11,1 %). Частина представників
вірменської національності (19,7 %) проживає у Сімферополі, в Джанкойському районі
(14,7 %) і у Феодосії (9 %). Більше половини грецького населення (52,9 %) мешкає у
Сімферополі та Сімферопольському районі, у Білогірському районі питома вага греків від
їх загальної кількості становить 11,7 відсотка. 22,0% від усіх репатрійованих у Крим німців
проживає у Джанкойському районі, 13,0 % – у Сімферополі [5, c. 23–24].
Зазначимо, що ні Україна, ні Крим не були готові фінансово до масової репатріації
депортованих раніше народів. Непідготовленість інфраструктури на півострові для розсе
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лення й облаштування депортованих національних меншин, масові порушення законо
давчих прав на отримання належного земельного паю призводила до суперечностей, а то
й відвертої конфронтації у міжетнічних відносинах.
Депортовані, які прибували на півострів (більшість з них становлять кримські тата
ри) розселялися в існуючих населених пунктах, а також в селищах і масивах компактно
го проживання, яких нині налічується понад 300. На перших порах повернення репат
ріантів, коли подані кримськими татарами заявки на відведення земельних ділянок не
розглядалися Верховною Радою Криму протягом тривалого часу, або їм безапеляційно
відмовляли у виділенні ділянок, мало місце так зване самовільне захоплення земель, а це
призводить до соціальних конфліктів у відносинах між кримськими татарами і місцевою
владою (нагадаємо події 1992 р. в Алушті, 1995 і 1997 рр. в Білогірську та 2003 р. в Ялті,
Судаку, Партеніті).
Для розселення та індивідуального житлового будівництва репатріантам відведено
понад 48 тис. земельних ділянок, з яких забудовано майже 50 %, а в стадії незавершеного
будівництва перебуває 42,4 %, решта ділянок не освоюється. Але і сьогодні проблема
виділення земель є досить актуальною. Це пов’язано з тим, що приватизаційні процеси в
Криму, і особливо приватизація землі, майже завершені (хоча й із значними порушення
ми з боку владних структур), а проблема участі у приватизації землі депортованих осіб ще
не вирішена. У черзі на отримання земельних ділянок під будівництво – майже 7 тис.
чоловік, з яких переважна більшість – у містах Ялті, Алушті та Судаку.
Серед складних проблем реформування земельних відносин, реструктуризації та
приватизації земельних ділянок найскладнішою є виділення депортованим громадянам
Автономної Республіки Крим, і зокрема кримським татарам, земельних паїв із земель
колективної власності (території колишніх колективних сільськогосподарських
підприємств (КСП). На півострові завершено роздержавлення і паювання сільськогос
подарських земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприєм
ствам. Власниками сертифікатів на земельну частку (пай) у 2002 р. стали понад 206 тис.
громадян, з них 20,3 тис. – з числа депортованих. Середній розмір паю у 2002 р. становив
2,23 га сільськогосподарських угідь на одну особу, яка раніше мешкала в Криму, і 1,45 га –
для кримськотатарського населення. Крім того 1,1 тис. громадян зпоміж числа сільсько
го населення кримських татар отримали земельні ділянки для випасу худоби, сінокосін
ня і городництва на площі 1,0 тис. га [6, c. 57–60].
Лише 15 % репатріантів, які проживають у селі й встигли вступити в колгоспи, одер
жали земельні паї. Інші хоча й проживають у сільській місцевості на території багатьох
КСП, проте влаштуватись на роботу не змогли, а тому за законом не можуть одержати
пай. Серед них – значна частина кримських татар пенсійного віку.
У більшості степових районів Криму, де землі вистачає (Чорноморський, Ленінський
райони, де на один пай припадає 18 га) кримські татари одержали земельні частки. А в
таких районах, як Сімферопольський, Білогірський, Бахчисарайський і в Судакському
регіоні земельні ресурси дуже обмежені. На один пай припадає значно менше гектара, і
паювання вже проведено без участі багатьох кримських татар, які хотіли б отримати зем
лю. На думку керівництва меджлісу, вирішити проблему можливо лише шляхом перепаю
вання, на що не погоджується більшість місцевого населення.
Кілька тисяч заяв, що їх подали кримські татари на виділення земельних ділянок для
будівництва житла в районі Ялти, селищні ради не розглядають роками. Водночас біля
моря триває інтенсивна і часто незаконна забудова. А тому влітку 2003 р. на кримському
південнобережжі виник черговий земельний конфлікт. Кримські татари захопили землі
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на околиці Ялти, вимагаючи саме тут надати їм ділянки. (До депортації в Ялтинському
регіоні кримські татари становили 80,1% від загальної кількості мешканців міста. Нині,
за даними меджлісу, їх близько 1%). Група кримськотатарських активістів самовільно зай
няли майже 4 гектари території Ялтинського гірського лісового заповідника, де розгорну
ли намети і містечко, вимагаючи надати їм земельні ділянки для житлового будівництва.
Проблема надання землі кримським татарам на південнобережжі розглядалась пре
зидією Верховної ради автономії, на засіданні Координаційного комітету боротьби з ко
рупцією і організованою злочинністю при кримському уряді та Міжвідомчою комісією з
питань комплексного освоєння і розвитку земель рекреаційного призначення. Було, зок
рема, відзначено, що на Південному березі Криму, а також на східному узбережжі є досить
великі ділянки земель, що не перебувають у віданні ні міських, ні селищних Рад. Відсутність
господаря землі та її неконтрольоване освоєння стало ґрунтом для зловживань. З метою
уникнення гострих конфліктів (селянських, міжусобних, міжнаціональних, міжрелігій
них) питання про одержання своєї частки землі необхідно вирішити законодавчо. З огля
ду на те, що земля Криму вже роздана на паї, ділянки репатріантам могли б бути виділені
за рахунок земель запасу і резерву. Однак 290 га запасних земель, які є на обліку в Держ
комземі Автономної Республіки Крим, за підрахунками спеціалістів, не вистачить для
всіх депортованих, які бажають отримати свій пай. Крім того, більшість кримських татар
не згодні отримати землі з резервних фондів і запасу, куди виділялись ділянки не при
датні для обробітку [7, c. 230–232].
Згідно з соціологічним опитуванням, ще майже 100 тис. кримських татар, які прожи
вають за межами Автономної Республіки Крим і мають намір повернутися на свою істо
ричну батьківщину, також будуть намагатись одержати належну частку землі. А тому про
блема виділення і механізму розподілення земель в Криму набуває ще більшої гостроти.
Звідси необхідність створення додаткового держрезерву для раніше депортованих, які
будуть повертатись до Криму ще протягом п’яти – десяти років.
Слід враховувати й таку обставину – багато земель поки перебуває в оренді. Тому вже
зараз необхідно зарезервувати землі, які після закінчення терміну оренди можуть бути
надані репатріантам. Щоб вирішити складне соціальноекономічне питання розподілу
земельних ділянок кримським громадянам і прибулим депортованим, які законодавчо
мають право на отримання свого земельного паю, ще в 2002 р. ставилось питання про
тимчасове призупинення видачі земельних ділянок, особливо навколо курортних міст.
Така необхідність була викликана тим, що коштовну кримську землю роздавали під буді
вництво (з порушенням Земельного Кодексу України по наділенню громадян землею),
що не було передбачено генеральними планами забудови. Невизначені межі населених
пунктів, оформлення яких тягнеться десятиріччями, відсутність правил забудови вигідні
владним структурам, які не поспішають це зробити. Активно використовується і неуз
годженість правового поля. Ще надто багато на кримському “чорному” ринку землі зна
ходиться у різних підприємств, зокрема закордонних, насамперед – російських, створе
них поза правовим полем.
Про забезпечення належного використання земельних ресурсів на півострові йшло
ся й раніше. Гостроту питань, пов’язаних з розподілом землі, що триває в процесі рефор
мування агропромислового комплексу в Криму, засвідчують парламентські слухання з
проблем кримськотатарського народу (зокрема щодо участі кримських татар у розпаю
ванні земельних наділів), що відбулися у Верховній Раді України ще у квітні 2000 року.
Держава в попередні роки виділяла значні кошти на інвентаризацію всіх земель в
Автономній Республіці Крим. Однак досі реєстр землі у Криму не створено. Жодне з
кримських міст не має чітко визначених на місцевості меж, не встановлені межі земель
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державної і комунальної власності, земель рекреаційного і культурного призначення, при
бережних захисних смуг та пляжів уздовж Чорного моря. Усе це створювало відповідні
умови для численних зловживань при розподілі землі.
Не ведеться облік земель природнозаповідного фонду за формою земельноподат
кової документації, не завершена ретельна інвентаризація власників та користувачів зе
мель на природнозаповідних територіях, має місце беззаконня у практиці видачі та пе
реоформлення документів на право користування землею.
Реально не відповідають значенню і важливості охоронні зобов’язання, видані
підприємствами на землях, де розташовані пам’ятки природи. Тут відсутній належний
екологічний, містобудівний та землевпорядний контроль, що сприяє незаконному, не
раціональному і нецільовому використанню земельного комплексу [8].
Особливо серйозні помилки у використанні землі, зловживання при її розподілі та
реалізації, численні випадки самозахоплення земельних ділянок жителями півострова (в
тому числі й депортованими кримськими татарами) були допущені в Автономній Рес
публіці Крим упродовж останніх років.
Значну увагу питанню землі в державі, зокрема вирішенню його в регіональному
аспекті, приділено у Програмі діяльності нового уряду “Назустріч людям”, схваленій
Верховною Радою в січні 2005 р. Землю, особливо рекреаційні території Автономної Рес
публіки Крим, де проживає понад 260 тис. раніше депортованих національних меншин,
держава вважає загальнонародним надбанням. Гострота цієї проблеми, безпорядки у сфері
земельних відносин, що спостерігалися в останнє десятиріччя в Криму, значною мірою
зумовлені тим, що держава своєчасно не створила належну правову базу, а існуюча доз
воляла сільським й міським радам за досить низьку вартість розпродавати сотні гектарів
найцінніших прибережних земель. Міські ради наділялись винятковими повноважен
нями з розподілу земельних ділянок на територіях приморських міст. Та, як правило, ці
ділянки рідко надавались репатріантам.
Нині потрібні радикальні кроки з боку держави не лише щодо перерозподілу повно
важень і відповідальності за прийняття рішень із земельних питань на більш високі рівні
влади, а й упорядкування всього територіального устрою рекреаційних регіонів Криму,
до яких належать заповідні й реліктові зони.
Особливо складні проблеми при реформуванні земельних відносин у Криму вини
кають у зв’язку з використанням земель оздоровчого і рекреаційного призначення в при
морській стометровій смузі, які розміщені в зоні санітарної охорони курортників. Їх вва
жають своїми власники численних кафе, ресторанів, барів, аквапарків, автостоянок,
кіосків і місць стихійної торгівлі. Землевідведення і використання цих найдорожчих, і не
тільки в Криму, земель відбувається з порушенням чинного законодавства і потребує не
відкладного врегулювання.
Спеціальна комісія, створена за розпорядженням Президента України для вивчення
питання розподілу та використання земельних ресурсів на Кримському півострові, зафік
сувала досить грубі порушення саме у використанні земель санаторнооздоровчих зак
ладів Криму. Територія цих закладів інтенсивно забудовується різними спорудами – го
тельними комплексами, індивідуальними житловими будівлями, приватними пансіона
тами. До того ж у рекреаційних зонах споруджуються техногенні небезпечні об’єкти. Не
поправної шкоди цією забудовою завдано таким національно важливим об’єктам, як
Нікітський ботанічний сад, паркпам’ятник садовопаркової культури у Форосі, Ялтинсь
кий гірськолісовий заповідник, Карадазький природний заповідник, території Алупкін
ського музейного парку тощо.
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Ігноруючи потреби людей і місцевого бюджету, численні керівники сільських та
селищних рад, розташованих на Південному березі Криму, впродовж останніх десяти
років продавали землю у 20 – 30 разів дешевше, ніж вона насправді вартує. Новоявлені
господарі прибережної землі, охороняючи свою приватну власність, огороджувались
височезними мурами, що заважало мешканцям приморських сіл вільно потрапити до
моря, на пляж. Часто на перекуплених у місцевих жителів ділянках бізнесмени споруд
жували без дозволу будинки, а точніше – ошатні віли, на самому березі моря. Хоча
загальновідомо, що чинним законодавством щось будувати ближче ніж за 100 метрів від
моря заборонено.
Отже, результатом роботи комісії повинно бути повернення державі за рішенням
судів землі, яка була незаконно привласнена. Особлива увага надається поверненню влас
ності профспілок, тобто оздоровниць, санаторіїв, що призначалися для оздоровлення
людей праці і мають бути доступними саме для них. Захопленням згаданої власності дер
жаві завдано збитків на мільярди гривень, а головне, що простому робітнику нікуди поїха
ти оздоровитися.
Однією з перепон, що стоять на шляху до введення прозорої земельної політики в
Криму, є відсутність планів генеральної забудови кримських міст. Лише два міста – Ялта і
Алушта завершили укладання генеральних планів, в інших містах півострова ця робота
гальмується. Зволікання з прийняттям планів генеральної забудови дає змогу місцевим
радам приймати незаконні рішення щодо виділення землі. В попередні роки така по
літика спричинила цілий вузол проблем в автономії: міжнаціональних, кримінальних,
економічних. Сьогодні стоїть завдання повернути незаконно приватизовану чи захопле
ну землю у державну власність.
Відомо, що використання дорогих кримських земель набуло загальнодержавного
значення. Нині розслідуються десятки кримінальних справ, особливо на вже оформлені
права власності на незаконно приватизовані об’єкти й відчужені земельні ділянки.
Більшість несправедливих рішень кримської влади, зокрема, виведення 356 гектарів із
Кримського заповідника, розташованого на ПБК, відбулося за розпорядженнями адмі
ністрації президента ще в 2003 – 2004 рр., начебто для встановлення нових меж цього
заповідника.
Зважаючи на складність соціальної проблеми землезабезпеченості репатріантів,
меджліс кримськотатарського народу звернувся до владних структур з вимогою, в якій
наполягається на тому, щоб “за умови ігнорування органами державної влади України й
органами місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим законних прав
кримських татар на землю, підтримати ініціативне займання безземельними кримськи
ми татарами вільних земель або земель, виділених на умовах оренди чи власності підприєм
ницьким структурам, як форму повернення ними незаконно відібраної в них землі під час
депортації 18 травня 1944 року”. Тобто за умови, якщо влада не розв’язуватиме земельну
проблему репатріантів, меджліс своєю постановою фактично надав дозвіл своїм співвітчиз
никам на нові самозахоплення. А тому в кінці лютого 2005 р. деякі регіональні меджліси
вирішили самі зайняти пустинні землі на узбережжі.
Значний земельний конфлікт впродовж останніх років назрівав між місцевою владою
і депортованими народами, в основному між кримськими татарами і місцевими жителя
ми, на березі Тихої бухти. Тиха бухта – унікальний куточок Кримського довкілля – знахо
диться у східній частині півострова на узбережжі біля Коктебеля. Тут, в районі Армат
лукської долини, неподалік від Тихої бухти на території Коктебельської селищної ради
для облаштування кримських татар ще в 90і роки минулого століття було виділено 100
ділянок під індивідуальне будівництво і 16 гектарів землі.
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Нині кримські татари намагаються захопити ділянки землі вже на березі Тихої бухти.
Таке “самозахоплення” привело до супротиву з боку місцевого слов’янського населення,
яке організувалося, створило козацьку общину і зайняло “кругову оборону”. Спочатку
влада ніяк не реагувала, а лише спостерігала як розвиватиметься конфлікт між представ
никами двох найчисленніших кримських етносів.
Щоб вгамувати конфлікт, який набирав небезпечних обертів, декому з кримських
“теоретиків” міжнаціональних відносин спала на думку ідея збудувати на березі Тихої
бухти так зване етнічне поселення. Відомо, що Крим – край багатонаціональний, тут
мешкають представники понад ста націй і народностей. Численні туристи могли б зна
йомитись з культурою, побутом і звичаями цих етнічних спільнот, а бюджет Криму міг би
від такого проекту одержувати мільйони американських доларів. Однак, коли економі
сти підрахували, що для облаштування такого поселення необхідно не менше 50 млн.
доларів США, то ідея будівництва етнічного поселення відпала.
Щоб припинити “битву” за землю й з метою збереження унікальності цього кримсь
кого куточка, Верховна Рада АРК у червні 2005 р. після кількох років тяганини прийняла
рішення про визнання урочища Тиха бухта пам’яткою природи місцевого значення. Те
пер начебто ніхто не має права зазіхати на Тиху бухту. Все ж кримські татари, незадово
лені тим, що їм відмовляють у виділенні земельних ділянок на Південному березі Криму
і на узбережжі моря, продовжують “тиху битву” за захоплення землі. Мораторій на будь
які операції із землею, а також прийняття рішення Кабінету Міністрів України про вклю
чення Тихої бухти до складу природнозаповідного фонду України поставить заслін “мис
ливцям” будьякої національності за кримською землею й сприятиме стабільній ситу
ації в соціальних й міжнаціональних відносинах в Автономній Республіці Крим [9].
Проблема землі у Криму переросла кордони місцевого значення і перетворилася на
серйозний фактор дестабілізації політичного і соціальноекономічного життя в регіоні.
З 2000 р. на Кримському півострові під індивідуальне будівництво житла було виді
лено 375 тис. земельних ділянок, що загалом становить 36,5 тис. гектарів. При цьому всі
ділянки, що були виділені на Південному узбережжі Криму, потрапили до рук високопо
ставлених чиновників колишньої влади і членів їхніх сімей. Люди, зокрема раніше де
портовані кримські татари, болгари, греки, вірмени і німці, не могли роками отримати
якихось шість соток землі під індивідуальне будівництво, тоді як окремі особи, незакон
но отримували десятки, а то й сотні гектарів не просто землі у степовій частині Криму, а на
Південному узбережжі, де земля фактично є неоціненною за своїми рекреаційними ха
рактеристиками.
Характер і масштаби зловживань із розподілом і виділенням та використанням землі
у Криму важко навіть уявити. Вони становили загрозу для безпеки України. Тому Прези
дент України звернувся до рад усіх рівнів Криму накласти тимчасовий мораторій на будь
які операції із землею, аби надати можливість компетентним органам здійснити ревізії
кримських земельних ресурсів.
Земельний мораторій не повинен мати винятків за національною ознакою. Бо відо
мо, що лідери меджлісу кримськотатарського народу наполягають на тому, щоб заборона
на виділення землі не стосувалась репатріантів, яким і так в попередні роки на Південно
му узбережжі нічого не виділялось.
Реформування аграрного сектору економіки Автономної Республіки Крим, пошуки
прийнятих варіантів й запровадження чіткого механізму розподілу земельних паїв, виді
лення землі під фермерське господарство кримським татарам, а також раніше депортова
ним болгарам, вірменам, грекам і німцям, здавна відомими своїм умінням вирощування
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сільськогосподарської продукції (особливо садівничої, овочевої), приведуть до кардиналь
ної розрядки ситуації на півострові, вирішать одне з найскладніших землевпорядних
питань й дадуть можливість створити високорентабельні фермерські господарства або
інші приватні аграрні формування ринкового типу.
Виконавчим органам Криму необхідно вирішувати широке коло питань щодо участі
кримських татар та інших національних меншин з числа депортованих у реформуванні
земельних відносин, зокрема складних питань, пов’язаних з реструктуризацією, прива
тизацією та паюванням земельних ділянок на місці, й погоджувати їх вирішення конк
ретно по кожному випадку. Знайдене оптимальне вирішення цих питань у кожному ра
йоні забезпечить землею усіх сільських жителів півострова, в тому числі й депортованих
народів [10, c. 39].
Вирішення складного соціальноекономічного земельного питання за сприяння но
вого уряду країни здатне дати реальні можливості для пом’якшення політичних, мовних і
міжнаціональних протиріч у Криму і реалізації намічених новою державною владою планів
реформ в Автономній Республіці Крим, зокрема щодо реформування аграрного сектору й
забезпечення депортованих земельними паями. Впровадження прозорої державної пол
ітики дасть можливість навести порядок у використанні земельних ресурсів Криму.
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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КООРДИНАЦІЇ
ТРУДОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
І.П. Майданік,
провідний економіст Інституту демографії
та соціальних досліджень НАН України
Із здобуттям незалежності Україна зіткнулася з низкою процесів та явищ, що не були
властивими радянському суспільству або виявлялися в той час у іншій формі. До таких
процесів належить і трудова міграція. Незважаючи на те, що колишній СРСР прийнято
вважати прикладом закритого суспільства, міграційні процеси (як внутрішні так і зовнішні)
на його теренах все ж розгорталися, хоча і мали обмежений характер. За роки незалеж
ності міграційна ситуація в Україні значно змінилася, що зумовлено зміною економічно
го, політичного та соціального середовища. Сучасна вітчизняна міграція загалом, та тру
дова міграція зокрема, вирізняються особливими причинами, масштабами, напрямами,
наслідками та соціальнодемографічними характеристиками її учасників, що вимагає роз
робки нових підходів до вивчення, регулювання та оптимізації цих процесів.
Дослідженням проблем міграції займалися такі вчені, як Пирожков С.І., Малиновсь
ка О.А., Хомра О.У., Позняк О.В., Лібанова Е.М., Романюк М.Д., Прибиткова І.М., Шуль
га М.О. та інші.
На сьогодні одним з найактуальніших завдань соціальнодемографічної політики є
підвищення ефективності управління міграційними процесами і вибір оптимальної мо
делі їх координації та регулювання.
У статті визначено систему першочергових заходів для покращення ефективності
управління трудовими міграціями, побудована таблична модель, яка слугує для опису
реального стану міждержавних потоків української трудової міграції, чим і визначається
наукова новизна роботи.
При розгляді координації міграційних процесів можна виділити три аспекти: 1) вста
новлення взаємодії між діяльністю численних організацій, які займаються міграційною
проблематикою; 2) приведення дій вищезгаданих організацій у відповідність потребам
гастарбайтерів; 3) приведення поведінки трудових мігрантів у відповідність існуючим за
конодавчим нормам. Увага даної статті зосереджена на двох останніх аспектах коорди
нації міграційних процесів.
Регулювати – означає підкоряти щонебудь відповідним правилам. У даній статті
йдеться про законодавче регулювання міграційних процесів.
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Управління тлумачать як вплив на розвиток, стан будьякого (у даному випадку мігра
ційного) процесу. Отже, регулювання та координація виступають основними інструмен
тами управління.

Вплив трудової міграції на розвиток українського суспільства
Вітчизняна трудова міграція значно впливає на функціонування українського сус
пільства. До позитивних наслідків цього процесу слід віднести залучення зароблених за
кордоном коштів в українську економіку. Ці гроші вкладаються у розвиток малого бізнесу,
функціонування системи освіти, стимулюють будівництво житла, підвищують платіжну
спроможність громадян тощо. В умовах безробіття трудова міграція зменшує навантажен
ня на вітчизняний ринок праці, що, в свою чергу, сприяє подоланню соціальної напруги.
Проте є й негативні наслідки масових виїздів українських громадян на заробітки за кор
дон. Це втрата висококваліфікованими гастарбайтерами своєї кваліфікації, негативний
вплив на розвиток сімей, а іноді і їх руйнація, неможливість брати участь у вихованні дітей
тощо. Заслуговує на розгляд ще й така соціальноекономічна проблема, як істотне по
гіршення стану здоров’я наших співвітчизників через виснажливі умови праці за кордо
ном. Так, дослідження, проведене Міжнародною Організацією з Міграцій серед населен
ня Закарпатської області, дає такі результати: у кожного четвертого – п’ятого респонден
та, який страждає на хронічні захворювання, причиною виникнення хвороби стали три
валі виїзди на заробітки, часто – травми та нещасні випадки на виробництві [7, с. 23]. Це
не лише погіршує генофонд української нації, а ще й створює додаткове навантаження на
вітчизняну сферу охорони здоров’я.
Трудова міграція з України функціонує переважно поза правовим полем і визначаєть
ся кон’юнктурою ринку праці зарубіжних країн. На тлі відсутності перспектив гідного
працевлаштування на національному ринку праці трудова міграція є для наших співвітчиз
ників одним із способів уникнення безробіття. Це створює пропозицію української робо
чої сили, попит на яку за кордоном є у тих галузях прикладання робочої сили, які з певних
причин не можуть бути заповнені громадянами відповідної країни. Країни з розвинутою
економікою використовують іноземні трудові ресурси для вирішення проблем на власно
му ринку праці. Наприклад, бразильські дантисти, які працювали у периферійних райо
нах Португалії, відіграли важливу роль у забезпеченні місцевого населення медичними
послугами, оскільки португальські лікарі відмовлялися працювати у цих регіонах [4, с.105].
Метою регулювання та координаційних процесів постає нівелювання негативних
наслідків трудової міграції задля розвитку української економіки та суспільства загалом.

Міграційне законодавство
Основою управління будьякими суспільними процесами виступає законодавча база,
що включає внутрішні закони країни та різного роду міжнародні угоди щодо відповідної
проблематики. Конституція України закріплює за кожним громадянином свободу пере
сування та право вільно залишати територію країни. Основний закон держави гарантує
кожному українцю піклування та захист під час його перебування за кордоном. Це кон
ституційне положення знайшло свою підтримку в ст.8 Закону України “Про громадян
ство України”. До міжнародних договорів, що регулюють трудову міграцію, входять дво
сторонні та багатосторонні угоди із урядами країнреципієнтів української робочої сили,
що регламентують умови та форми здійснення трудової діяльності працівникамимігран
тами та визначають механізми їх правового і соціального захисту під час перебування за
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кордоном. Також до координаційної бази трудової міграції слід віднести законодавчі нор
ми, що регулюють діяльність агенцій, які надають допомогу у працевлаштуванні грома
дян України за кордоном, та різного роду соціальнодемографічні програми стосовно
трудової міграції та вирішення певних проблем її учасників. Наприклад, Київська моло
діжна біржа праці здійснює програму, згідно з якою за домовленістю з банком заробітна
плата трудового мігранта переказується на рахунок банку як систематичні внески на прид
бання житла, а сім’я заробітчанина в цей час уже забезпечена житлом.

Передумови та наслідки розвитку потоків нелегальної трудової міграції
Проте незважаючи на розгалужену систему законів, що покликані регулювати зовніш
ню трудову мобільність громадян України, значним чином ці процеси відбуваються неле
гально чи напівлегально. Це зумовлено, поперше, тривалим процесом оформлення ро
бочої візи (процедура оформлення таких віз для в’їзду, наприклад, у Чехію, за умови на
дання всіх необхідних документів, триває до шести місяців), а подруге, відносною дос
тупністю інших можливостей потрапити за кордон. Так, скажімо, громадяни України
та громадяни інших держав можуть потрапити на територію Туреччини на підставі місяч
ної туристичної візи без права на працевлаштування, отриманої на турецькому кордоні
всього за 10 доларів США [2, с.90]. За відомостями міліції, серед щорічно зареєстрованих
у Чернівецькій області 90 – 120 випадків шахрайства третина – це протиправні дії, пов’я
зані з оформленням за відповідну винагороду закордонних паспортів. Основною причи
ною масових порушень виступає невідповідність норм регулювання сучасним потребам
населення у зазначеній сфері. Ще одним чинником є певні ментальні особливості україн
ських громадян, які працюють за кордоном, а саме те, що вони в 1,3 раза частіше, ніж інші
українці, вважають, що заради великих грошей їх співвітчизники готові діяти поза межа
ми закону [5, с.36].
Масове поширення нелегальних та напівлегальних трудових міграцій призводить до
багатьох негативних наслідків, основними з яких є:
1) майже повна відсутність можливостей захисту прав людини осіб, які працюють за
кордоном на нелегальній основі. На цій проблемі особливо наголошує Уповноважений з
прав людини України Н.І. Карпачова. На сьогоднішній день умови праці та тривалість
робочого дня українських гастарбайтерів не відповідають належним нормам. Наші
співвітчизники за кордоном працюють в середньому по 10 – 12 годин на добу. У ході
дослідження “Життєві шляхи населення України” було зафіксовано таку максимальну
тривалість робочого тижня – 126 годин (тобто людина працювала 18 годин на день при
семиденному робочому тижні). Умови побуту українських заробітчан не відповідають са
нітарногігієнічним нормам. Часто мігранти свідомо обирають менш комфортні умови
проживання з метою мінімізації витрат.
Нерідко наші співвітчизники стають жертвами непорядних роботодавців, які пору
шують умови оплати праці, тривалості робочого дня, умови проживання та харчування,
про які була домовленість при прийнятті на роботу. Українські громадяни можуть зверну
тися по допомогу з захисту своїх прав до правоохоронних та інших органів державної
влади країни – реципієнта. Однак, не всі мігранти, які звертаються по допомогу, її отри
мують, так вважає більше половини експертів, опитаних у ході дослідження “Особливості
зовнішньої трудової міграції молоді в сучасних умовах”, яке було проведене у 2003 році
Державним інститутом проблем сім’ї та молоді;
2) зазвичай нелегальні мігранти не оприлюднюють суми зароблених ними грошей,
щоб уникнути оподаткування. Отже, ці кошти не є джерелом поповнення державного
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бюджету. Одним із шляхів виходу з такої ситуації може бути пільгове оподаткування для
мігрантів, а саме часткове звільнення їх від податку на прибуток. За розрахунками, відділу
міграційних досліджень ІДСД НАН України, сума, яку щорічно заробляють трудові мігран
ти, знаходиться у діапазоні від 2,1 млрд. дол. США (за мінімальною оцінкою) до 11,6
млрд. дол. США (максимальна межа), що, в свою чергу, становить відповідно 3,2 та 17,7%
ВВП України за 2004 рік. Найбільш реальним діапазоном в якому швидше за все розта
шована шукана величина слід вважати 4,7 – 7,6 млрд. дол. Тобто від 7,2 % до 11,6% ВВП
України за 2004 рік.
3) нелегальний стан трудових міграцій негативно позначається на якості статистич
ного обліку їх учасників.
Моделі обліку міжнародних потоків трудових мігрантів
Статистичний облік міжнародної міграції – складна процедура, однією, з характер
них особливостей якої виступає те, що вона охоплює події, які можуть реєструватися май
же одночасно в двох країнах. Це може бути використано для підвищення якості обліку
зовнішніх трудових мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй пропонує таку
модель обліку міжнародних потоків мігрантів, яка дає можливість виявити зв’язки між
вибуттям з однієї країни і прибуттям в іншу (табл.1). Звичайно, використовуючи таку
модель, необхідно мати на увазі деякі теоретичні припущення, що були зроблені для її
побудови [6, с.15]. Суттєвим її здобутком є те, що вона дозволяє фіксувати мігрантів у 4
різні моменти часу.
Таблиця 1
Модель обліку міжнародних потоків легальних трудових мігрантів
ãðîìàäÿíè
âèáóòòÿ
ãðîìàäÿíè, ÿê³
âèáóâàþòü äëÿ
ðîáîòè çà êîðäîíîì

³íîçåìö³
ïðèáóòòÿ
âèáóòòÿ
³íîçåìö³, ùî º
³íîçåìí³
äîïóùåíèìè â êðà¿íó
ïðàö³âíèêè, ÿê³
ÿê ïðàö³âíèêèâèáóâàþòü ç êðà¿íè
ì³ãðàíòè

ãðîìàäÿíè
ïðèáóòòÿ
ãðîìàäÿíè, ÿê³
ïîâåðíóëèñÿ ï³ñëÿ
ðîáîòè ç-çà êîðäîíó

Запропонована модель дасть змогу підвищити якість статистичного обліку легальних
трудових мігрантів. Для удосконалення статистики нелегальної трудової мобільності
фахівці ООН застосовують аналогічну модель (таб. 2)
Таблиця 2
Модель обліку міжнародних потоків нелегальних трудових мігрантів
ãðîìàäÿíè
âèáóòòÿ
ãðîìàäÿíè, ÿê³ âèáóâàþòü
áåç íåîáõ³äíîãî äîçâîëó
íà â`¿çä â ³íøó êðà¿íó

ïðèáóòòÿ

³íîçåìö³

³íîçåìö³, ÿê³ íå
ìàþòü äîçâîëó íà â`¿çä

âèáóòòÿ

ãðîìàäÿíè
ïðèáóòòÿ

äåïîðòîâàí³
³íîçåìö³

ãðîìàäÿíè, äåïîðòîâàí³
ç-çà êîðäîíó

Проте модель, висвітлена у таблиці 2, не відповідає реальній міграційній ситуації.
Кількість випадків депортації дає далеко не повну інформацію про кількість і контингент
нелегальних трудових мігрантів. З огляду на це можна запропонувати дещо іншу модель
обліку міжнародних потоків гастарбайтерів, яка найбільш адекватно описує реальну ситу
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ацію зовнішньої трудової мобільності українців (таб. 3). Саме тому єдиним шляхом, що
може підняти статистичний облік трудових міграцій на належний рівень, є виведення з
“тіні” українського заробітчанства.
Таблиця 3
Реальна модель міждержавних потоків української трудової міграції

ãðîìàäÿíè
âèáóòòÿ

ãðîìàäÿíè, ÿê³
âèáóâàþòü áåç
íåîáõ³äíîãî äîçâîëó
íà â¿çä â ³íøó êðà¿íó

ïðèáóòòÿ

³íîçåìö³

³íîçåìö³, ÿê³ íå
ìàþòü äîçâîëó íà
â`¿çä òà/÷è
ïðàöåâëàøòóâàííÿ

âèáóòòÿ

Äåïîðòîâàí³ ³íîçåìö³;
³íîçåìö³, ÿê³ âèáóâàþòü
ç êðà¿íè íåëåãàëüíèìè
øëÿõàìè

ãðîìàäÿíè
ïðèáóòòÿ

ãðîìàäÿíè, ÿê³
ìàþòü äîñâ³ä
íåëåãàëüíî¿
òðóäîâî¿ ì³ãðàö³¿

Українська система обліку трудових міграцій
У нашій країні існують такі джерела статистичної інформації про міжнародні трудові
еміграційні потоки:
• державний статистичний облік зовнішніх трудових міграцій за формою
1ТМ “Звіт про чисельність громадян України, які тимчасово працюють за
кордоном”, введений у 1996 році. Відомості про українців, які працюють за
кордоном подають комерційні бюро, агентства, та інші організації, що пра
цевлаштовують наших співвітчизників за кордоном, а також підприємства,
які уклали договори підряду із закордонними підприємствами. За допомо
гою офіційних посередницьких організацій у 2003 році за кордоном працев
лаштовано близько 40 тис. осіб з України;
• дані Всеукраїнського перепису населення, за ними кількість осіб, місце ро
боти яких знаходиться в іншій державі, становить дещо менше 120 тис.;
• вибіркові дослідження та експертні розрахунки. Згідно з результатами дос
лідження “Життєві шляхи населення України” (яке було проведене у березні
2001 р. фахівцями НАН України та Державного комітету статистики України
й охопило вісім прикордонних регіонів України, у тому числі шість західних
областей – Волинську, Закарпатську, ІваноФранківську, Львівську, Рівненсь
ку, Чернівецьку та дві східні – Донецьку та Луганську кількість наших
співвітчизників, що перебувають на заробітках за кордоном становить 1 – 1,5
млн. осіб. За даними МЗС масштаби заробітчанства з України сягають 2 млн.
Подібні оцінки отримали і спеціалісти Тернопільського обласного центру
зайнятості при екстраполяції результатів дослідження трудової міграції сво
го регіону на населення всієї України.
• оцінки політичних діячів, які перевищують реальні масштаби заробітчан
ства. На думку Н.І. Карпачової, якої дотримується і більшість інших по
літиків при розгляді даної проблематики, кількість українських гастарбай
терів складає 5 млн.
Таким чином, реальна кількість українських заробітчан на кілька порядків переви
щує декларовану. Змінити такий стан речей можливо лише шляхом виведення з “тіні”
нелегальних трудових міграційних потоків.
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Як відомо, політика щодо населення в цілому включає як нерозривні компоненти
прямі і непрямі методи впливу. Нині жорсткий контроль за рівнем, складом та напрямка
ми трудових міграцій призводить до посилення криміналізації цих процесів. Причому
масштаби правопорушень прямопропорційні рівню жорсткості законодавчих приписів.
Створення позитивної міграційної ситуації в країні видається можливим лише у кон
тексті підвищення рівня життя населення. Тому на сьогодні особливої актуальності набу
ває непряма міграційна політика, а саме поліпшення стану національного ринку праці,
житлобудівництва, освіти, сфери соціальної безпеки та охорони здоров’я тощо. При чому
найбільше уваги має приділятися регіонам із найвищою кількістю реальних та потенцій
них трудових мігрантів, оскільки масова трудова еміграція з певних областей виступає
свого роду індикатором недостатнього соціальноекономічного розвитку регіону.
Ідеальною моделлю української трудової мобільності може бути незначна за обсяга
ми трудова міграція, за допомогою якої громадяни України підвищують свій кваліфіка
ційний рівень, а не навпаки, і яка не стає передумовою і підготовкою переїзду за кордон
для постійного місця проживання. Це не означає, що для роботи за кордоном необхідно
залучати лише найосвіченіших українців на доволі престижні місця, що є неприйнятним
для громадян країнреципієнтів. Але тип виконуваних за кордоном робіт має максималь
но відповідати рівню кваліфікації працівника: на будівництві повинні працювати буді
вельники, а не викладачі та інженери.
Звичайно, на сьогоднішній день запровадження такої моделі є неможливим і недо
цільним. Вона може бути орієнтиром на перспективу. Зменшення обсягів трудової міграції
повинно відбуватися пропорційно до збільшення робочих місць в Україні. Переформу
вання міграційних потоків відповідно до структури робочих місць і кваліфікації українсь
ких гастарбайтерів може відбуватися поступово на тлі зменшення обсягів міграції.
Стратегічною ціллю для нормалізації трудових міграційних процесів повинна висту
пати стабілізація загальної соціальноекономічної ситуації в Україні: підвищення рівня
зайнятості, поліпшення умов та оплати праці тощо.
Серед поточних заходів, які необхідно взяти за основу регулювання і координації
трудової міграції населення, найбільш важливими є:
• виведення трудових міграційних процесів з “тіні” шляхом спрощення про
цедури оформлення робочих віз та ліквідації передумов для нелегальної пе
реправи трудових мігрантів;
• покращення стану захисту прав гастарбайтерів, які перебувають на заробіт
ках за кордоном;
• повніше інформаційне забезпечення реальних та потенційних трудових
мігрантів щодо законних шляхів працевлаштування за кордоном і можливо
стей захисту своїх прав;
• залучення трудових мігрантів до профспілкового руху;
• розширення мережі соціальнодемографічних програм з міграційної про
блематики;
• створення умов для реінтеграції мігрантів в українське суспільство після по
вернення на батьківщину
Висновки. Українське міграційне законодавство ґрунтується на визнанні конститу
ційних прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Основ
ними задачами управління трудовою міграцією виступають: визначення реальних та оп
тимальних показників міграційних процесів; виведення з “тіні” міжнародних трудових
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потоків; надання дієвої соціальноправової допомоги учасникам міграційних переміщень;
залучення зароблених за кордоном коштів в економіку України тощо. Задля досягнення
цих та інших задач необхідне реформування системи регулювання трудовою міграцією.
Базовим принципом управління міграційними процесами повинно виступати макси
мальне поєднання індивідуальних потреб особи, яка має намір працювати за кордоном, з
інтересами держави.
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УКРАЇНСЬКОПОРТУГАЛЬСЬКІ МІГРАЦІЙНІ
ЗВ’ЯЗКИ ТА ПАРАЛЕЛІ
О.А. Малиновська,
доктор наук з державного управління,
Національний інститут проблем
міжнародної безпеки при РНБО України
В історії міграційних переміщень, а відтак і в формуванні міграційної політики Пор
тугалії, можна знайти досить багато паралелей з Україною. Так само, як і наша держава, за
тоталітарного режиму А. Салазара Португалія зазнала ізоляції. Як і в Україні, демокра
тичні перетворення після революції 1974 р. не супроводжувалися швидким покращанням
життя, і мільйони португальців виїхали на заробітки за кордон. Подібно до України Пор
тугалія фактично не мала визначеної міграційної політики, оскільки не відзначалася
привабливістю ні для іммігрантів, ні для біженців із далеких світів. Що ж до територій,
які входили колись до португальської колоніальної імперії і були пов’язані історично,
мовно і культурно, їхні мешканці, як і вихідці з пострадянських держав в Україні, трива
лий час могли практично вільно прибувати і перебувати в країні і навіть нині користують
ся певними преференціями при отриманні дозволів на проживання та громадянства.
Історичні паралелі на цьому, однак, вичерпуються. Після вступу Португалії до ЄС у
1986 р. її швидкий економічний розвиток загальмував еміграцію. Для португальців було
скорочено семирічний термін обмежень свободи працевлаштування в об’єднаній Європі.
Водночас країна отримала значну фінансову допомогу від Євросоюзу для модернізації
економіки і почала приваблювати численних іммігрантів, у т.ч. українців.
Хоча нині в Португалії склалася цілком відмінна від української міграційна ситуація,
не виключено, що, в разі динамічного економічного розвитку та успіхів на шляху євроін
теграції, характеристики міжнародного руху населення в нашій державі знову набудуть
подібних до португальських рис. Отже, за аналогією з Португалією, можна сподіватися на
припинення трудової еміграції українців та повернення заробітчан додому, а також про
гнозувати приплив іноземної робочої сили для потреб економіки.
У зв’язку з вищезазначеним міграційна ситуація та міграційна політика Португалії
варті уваги та вивчення. Її досвід тим більш цікавий, що і законодавство, і система управ
ління міграціями формувалися тут переважно вже після вступу до ЄС. Крім іншого, це
мало забезпечити досягнення країною європейських стандартів, що, вочевидь, для Украї
ни є вкрай актуальним. З огляду на те, що українці складають численну групу іноземців у
Португалії, аналіз регулювання міграцій та забезпечення прав і свобод мігрантів у цій
країні має для України не лише академічний, а й суто прагматичний інтерес.
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Українські заробітчани “відкрили” для себе Португалію набагато раніше, ніж по
літики та вчені. Тому досліджень міграційної проблематики, пов’язаних з цією країною,
вдивовиж небагато. Передовсім пошлемось на публікації львівського соціолога В.Сусака
[2], який особисто брав участь в опитуванні українських працівниківмігрантів, проведе
ному португальськими вченими. Разом з тим присвячені трудовій міграції з України праці
Е.Лібанової, С.Пирожкова, О.Позняка, І.Прибиткової, О.Хомри та ін. не могли не зачі
пати португальського напрямку міграції українських заробітчан, хоча й не стосувалися
цієї проблеми безпосередньо.
Водночас португальські дослідники уважно аналізують присутність українців в їхній
країні. Проблемами “неочікуваної хвилі” займається Центр соціальних досліджень еко
номічного факультету Коїмбрського університету, зокрема професор М.Баганья. Відповідні
дослідження проводить на географічному факультеті Лісабонського університету профе
сор М.Фонсека. Імміграція з європейського сходу цікавить громадськість країни, проф
спілки, церкву, стала предметом обговорення на міжнародних наукових зібраннях як важ
лива складова європейських міграційних процесів.
Метою цієї статті є аналіз міграційної ситуації та міграційної політики в Португалії
в контексті українськопортугальських міграційних зв’язків, введення в науковий обіг в
Україні деяких результатів досліджень португальських вчених, що стосуються українсь
ких працівниківмігрантів, інформації щодо португальського міграційного законодавства,
статистики.
Міграційна ситуація в Португалії традиційно характеризувалася масовою еміграцією.
За часів тоталітаризму португальці залишали батьківщину як з політичних, так і з еконо
мічних причин. Лише у 50х–60–х рр. з країни виїхали 1,5 млн. осіб. Загальна кількість
розкиданих по світах португальців оцінюється у 4,5 млн. осіб, тоді як населення країни у
2004 р. становило лише 10,475 млн. Найбільше португальців у США та Бразилії, захід
ноєвропейських країнах. Лише у Франції – 600 тис. На сучасному етапі переважно прак
тикується тимчасова трудова міграція, у т.ч. сезонна, до Великобританії, Франції, Швей
царії, Німеччини, де зарплатня у 3–4 рази вища, ніж у Португалії. Заробітки мігрантів є
важливим джерелом грошових надходжень і дорівнюють приблизно 3% ВВП.
Обсяги еміграції постійно зменшуються. На початку 90х рр. минулого століття виїжд
жали в середньому 34 тис. осіб щороку, а у 2000 р. – лише 21 тис. Натомість зросла репат
ріація. На початку 90х рр. власні громадяни були найчисленнішими серед іммігрантів.
Лише 2000 р. зворотній потік, що на той час був уже значно менш потужним, становив
12,6 тис. осіб [16, p.240].
Саме завдяки скороченню еміграції та репатріації з 1993 р. в Португалії фіксується
додатне міграційне сальдо. Якщо 1992 р. населення країни внаслідок міграції скоротило
ся на 4,5 тис. осіб, то 2000 р. – зросло на 70 тис.[19]. Протягом 90х рр. додатній баланс
між в’їздом і виїздом становив в середньому 35 тис. щорічно. Впродовж міжпереписного
періоду 1991–2001 рр. міграція забезпечила 80% збільшення населення країни [8, p.3].
В імміграційному прирості поступово зростала частка іноземців, хоча історично
Португалія не була країною тяжіння для іммігрантів. За переписом 1960 р. тут проживали
лише 29 тис. іноземців. Перша помітна імміграційна хвиля пов’язана з розпадом порту
гальської колоніальної імперії. Наприкінці 70х рр. минулого століття з колоній, що здо
були незалежність, прибули понад півмільйона осіб [1, с.96], переважно вихідці з Порту
галії та їхні нащадки. Проте значну частину іммігрантів становили африканці, передовсім
працівники колоніальної адміністрації та вояки колоніальних військ. Завдяки цьому
кількість іноземців у країні швидко зросла (табл.1), утворилися іммігрантські мережі,

94

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЕТНІЧНІ ПРОБЛЕМИ
використовуючи які африканці сформували найбільш численний і сталий імміграційний
потік. Вони становили майже половину (46%) з 54 тис. іноземців, які проживали в країні
в 1981 р., 95% з них походили з країн, де португальська мова є державною.
Із вступом Португалії до ЄС збільшився приплив західноєвропейців, що можна вва
жати другою імміграційною хвилею до країни. Це були спеціалісти, науковці, адміністра
тори, менеджери, а також особи старші працездатного віку. Мобільність пенсіонерів зрос
ла внаслідок встановлення для них однакових прав на соціальну допомогу та пільги по
всій території ЄС, а принади Португалії полягали у теплому кліматі й помірних цінах.
Європейський статус країни приваблював також бразильців, імміграція яких у 1980 рр.
помітно інтенсифікувалася.
Третя імміграційна хвиля “накрила” Португалію наприкінці 90х рр. минулого сто
ліття. Вона відрізнялася тим, що більшість прибулих були вихідцями не з португаломов
них країн, а із держав, які раніше практично не мали з Португалією політичних, торгових
чи культурних зв’язків, а саме, із Східної Європи, зокрема з України, Румунії, Молдови.
Для історії міжнародних міграцій це явище є майже унікальним.
Динаміка міграційних процесів відображала економічний розвиток країни. Впро
довж 90х рр. темпи зростання ВВП в Португалії були помітно вищими, ніж середні для
ЄС (4,3% і 2,6% відповідно у 1995 р., 3,8% і 2,9% у 1999 р.). Лише на початку нового
тисячоліття економічний поступ дещо загальмувався, проте безробіття в країні залиша
лося чи не найнижчим у Євросоюзі (4,1% і 7,6% відповідно у 2000 р.) [19].
Підйом економіки, масштабні роботи з модернізації транспортної інфраструктури,
як от будівництво найдовшого мосту в Європі (17,8 км) через річку Тахо, 330кілометрової
швидкісної автомагістралі, що з’єднала столицю з півднем країни, а також спорудження
Всесвітньої виставки в Лісабоні та десятку стадіонів для Європейського чемпіонату з фут
болу 2004 р., потребували робочої сили. Саме це обумовило як скорочення еміграції та
повернення португальців додому, так і прибуття численних іноземців. Типово, що значна
частина іммігрантів працевлаштовувалися у тіньовій економіці і працювали без належних
дозволів, фактично нелегально. Наприклад, за даними дослідження, проведеного порту
гальськими вченими 1998 р., 47% чоловіківіноземців та 21% жінок працювали без трудо
вих контрактів. Для будівельної галузі цей показник сягав 74% [4, p.59].
У 2004 р. легально в країні проживали понад 446,17 тис. іноземців, що становили
4,3% мешканців. За цією часткою Португалія – приблизно на рівні Греції, Ірландії, Іспанії,
Італії і значно поступається Західній Європі. З урахуванням нелегальних іммігрантів
кількість іноземців оцінюється в 610 тис. осіб [23].
Таблиця 1
Кількість іноземців, які проживають у Португалії легально

1981
1991
2001
2002
2003
2004

²íîçåìö³, ÿê³ ìàëè
äîçâîëè íà ïðîæèâàííÿ
54.414
113.978
223.602
238.944
250.311
262.523

²íîçåìö³, ÿê³ îòðèìàëè
äîçâîëè íà ïåðåáóâàííÿ


126.901
47.657
9.097


Âñüîãî
³íîçåìö³â
54.0414
113.978
350.503
413.502
433.966
446.178

Джерело: Служба у справах іноземців та кордонів //www.sef.pt/estatisticas.htm
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Внаслідок наявності значного нелегального сегмента імміграції, темпи її зростання
статистично відображаються несповна. Так, лише 2001 р. чисельність іноземців збільши
лася на 69% (табл. 1), що було, безумовно, пов’язано не з одномоментним в’їздом, а з
урегулюванням правового становища нелегалів.
Впродовж 90х рр. минулого століття влада неодноразово здійснювала кампанії лега
лізації мігрантів. У 1992 р. документи на проживання отримали 40 тис., а в 1996 р. – 35
тис. іноземців, переважно з португаломовної Африки [13]. Наймасовішою була легаліза
ція, здійснена на виконання закону від 10 січня 2001 р., відповідно до якого нелегали, які
працювали і мали трудові контракти, змогли отримати дозволи на перебування в країні.
У 2001 р. було видано 126,9 тис. таких дозволів. Хоча легалізація стосувалася лише
тих, хто прибув у країну до 30 листопада 2001 р., розгляд клопотань осіб, які з різних
причин не змогли вчасно подати документи, продовжувався і пізніше. Рішення виноси
лися навіть тоді, коли 2003 р. процедуру видачі тимчасових дозволів було скасовано. У
2001–2003 рр. своє становище врегулювали 183655 іноземців, понад третину з них (64695)
становили іммігранти з України, хоча до легалізації лише поодинокі наші співвітчизники
мали документи на проживання (табл.2). За даними опитування, проведеного португальсь
кими вченими 2003 р., скористатися можливостями легалізації змогли від 80 до 90%
українців. Тобто загальна їх кількість у Португалії має становити приблизно 80 тис. осіб
[9, р.104].
Таблиця 2
Іноземці, які мали дозволи на проживання та отримали дозволи на перебування
у 2001–2003 рр., за основними країнами походження
Êðà¿íè
²íîçåìö³, ÿê³ ìàëè
²íîçåìö³, ÿê³
Âñüîãî ³íîçåìö³â, ÿê³
ïîõîääîçâîëè íà ïîñò³éíå îòðèìàëè äîçâîëè íà
ëåãàëüíî
æåííÿ
ïðîæèâàííÿ ó
ïåðåáóâàííÿ ó 2001–
ïåðåáóâàëè ó 2003 ð.
2003 ð.
2001
2003
Ê³ëüê³ñòü
Â³äñîòîê
Ê³ëüê³ñòü Â³äñîòîê
Óñüîãî
223602
250311
183655
100,0
433966
100,0
Ó ò.÷.
Óêðà¿íà
196
519
64.695
35,2
65214
15,0
Ðîñ³éñüêà
597
852
7.047
3,8
7899
7,8
Ôåäåðàö³ÿ
Ìîëäîâà
44
266
12.632
6,9
12898
3,0
Ðóìóí³ÿ
507
766
10.926
5,9
11692
2,7
Êàáî
49930
53858
8.558
4,7
62416
14,4
Âåðäå
Àíãîëà
22630
25681
8.533
4,6
34214
7,9
Ãâ³íåÿ
17580
20209
4.318
2,4
24527
5,6
Á³ñàó
Áðàçèë³ÿ
23541
26561
37.920
20,6
64481
14,8
Êèòàé
3891
4814
3.909
2,1
8723
2,0
²íä³ÿ
1361
1614
3.385
1,8
4999
1,2
Ïàêèñòàí
1031
1280
2.856
1,6
4136
0,9
Джерело: Підраховано за даними Служби у справах іноземців та кордонів //www.sef.pt/
estatisticas.htm
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Легалізація призвела не лише до кількісних, а й до якісних змін серед офіційно за
реєстрованих іммігрантів. Поперше, різко змінилася їхня етнічна композиція: на перше
місце, випередивши кабовердійців (найбільш численних до легалізації) ангольців та бра
зильців, вийшли українці, які становили 2003 р. 15% усіх іноземців. Збільшення частки
східноєвропейців означало, що значна частина іммігрантів не були португаломовними,
що ускладнювало їхню інтеграцію. Подруге, більшість осіб, які отримали документи,
були чоловіками, що змінило гендерне співвідношення серед зареєстрованих іммігрантів.
Потретє, завдяки східноєвропейцям істотно підвищився середній освітній рівень
іммігрантів. І нарешті, хоча більшість іммігрантів, як і раніше, проживали в столичному
регіоні, зросла розмаїтість їх територіального розміщення, у тому числі по малих містах і
селах.
Дані щодо трудових контрактів легалізованих 2001 р. іммігрантів демонструють місце
іноземних працівників на португальському ринку праці (табл.3). Вони зайняті насампе
ред у галузях з найвищою часткою некваліфікованої ручної праці: майже 40% – у будів
ництві. Будівництво є основною сферою прикладання праці для вихідців з усіх регіонів,
крім бразильців, яким знання мови та вищий порівняно з португаломовними африкан
цями рівень освіти відкривають ширші можливості для працевлаштування, та китайців,
більшість з яких зайнята в національних крамничках, ресторанах китайської кухні. Знач
на частина східноєвропейців, у т.ч. українців, крім будівництва, працюють у промисло
вості, що для іммігрантів з інших регіонів нетипово. Вищою серед них є також частка
працівників сільського господарства.
Початок української трудової міграції до Португалії датується кінцем 90х рр. мину
лого століття. Українці з’явилися тут трохи згодом після румун і молдован. За даними
опитування, проведеного португальськими вченими 2004 р., лише 6,6% українців в’їхали
в країну до 2000 р., тоді як понад половина – у 2001 р. [9, p.104]. Таким чином, серед
факторів “притягування”, крім потреби у робочих руках і високих як за українськими
мірками зарплат (2001 р. найнижча зарплата будівельника становила у Португалії 474
євро), була також можливість легалізуватися в країні навіть прибувши туди чи знайшовши
роботу нелегально.
Хоча Португалія не здійснювала жодних заходів з рекрутування робочої сили у Східній
Європі, імміграційний потік звідти мав всі ознаки організованості, що й забезпечило
йому швидке зростання та масовість. У ролі організаторів виступали фірми, які заробляли
на перевезеннях людей та оформленні шенгенських віз. 96% опитаних португальськими
вченими українців прибули у Португалію з короткотерміновими візами, виданими кон
сульствами інших країн. Значна частина приїздила організованими групами. Більш як
половина скористалися платними послугами туристичних фірм. Своє перше робоче місце
у Португалії 42% знайшли за допомогою друзів чи родичів, які вже тут перебували, 22% 
посередників, 4% – агентствперевізників, лише 14% – самостійно. Тобто ланцюжок пе
реправлення людей починався в Україні і підтримувався завдяки контактам у Португалії.
Його сумнівна легальність зумовлювала досить непевне становище заробітчан після при
їзду в країну, роботу “почорному”, без жодних гарантій і правового захисту. На момент
опитування, про яке йдеться, лише 76% мігрантів, які працювали, мали письмовий кон
тракт [5, p. 36].
Порівнюючи українців з іммігрантами з інших етнічних груп, наприклад, африкан
цями, які в буквальному смислі тікають від голодної смерті в своїх країнах, В.Сусак підкрес
лює, що українці прибувають, щоб розв’язати певні матеріальні проблеми: дати освіту
дітям, придбати чи збудувати житло [2, c.203]. За даними опитування іммігрантів, 76%
українців на батьківщині були економічно активними і виїхали за кордон не тому, що не
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мали роботи, а через надзвичайно низькі доходи. Разом з тим безробітними в Україні
були 19% респондентів.
Серед іноземців, які проживають у Португалії, більшість чоловіків, оскільки ринок
праці пропонував переважно чоловічі робочі місця. Необхідність виконувати тяжку фізич
ну працю була визначальною також для вікових характеристик мігрантів. За даними Служби
у справах іноземців та кордонів, чоловіки становили 74,7% іноземців, легалізованих у
2001–2003 рр., серед українців їх було 81,1%. Найбільш численні мігранти 25–29 років –
25%, українців такого віку 21,6%. Проте серед наших співвітчизників відносно більше
осіб у віці 40–49 років (25,2% проти 19% назагал), однак менше представників найстар
ших і наймолодших груп [21].
На відміну від інших груп іммігрантів, українці набагато менше сконцентровані у
столичному регіоні, натомість досить численні у промисловому ПортоБрага, аграрному
Алентейжу, курортному Алгавре, де заповнюють лакуни місцевих ринків праці: у Порто
майже 20% зайняті у промисловості, в Алентейжу – п’ята частина у сільському госпо
дарстві, а на півдні прцюють переважно у туристичній інфраструктурі [9, p.99].
Українців визняє високий освітній рівень. За даними опитування, 69% мають повну
шкільну або професійнотехнічну освіту, 10% – середню спеціальну, 21% – вищу. Розумо
вою працею на батьківщині займалися 32% респондентів. Це один з чинників того, що за
короткий термін іммігранти змогли частково вивчити португальську мову, лише 9% зовсім
не володіли нею. Попервах новоприбульцям допомагали земляки, які вже встигли опану
вати мову. Проте згодом влада відкрила для робітників безплатні курси португальської
мови, строк відвідування яких не обмежений.
Наявність освічених іммігрантів у країні, де 9% населення неписьменні, а у деяких
регіонах 15%, є додатковим шансом для розвитку. 2003 р. за ініціативою неурядових орга
нізацій і за підтримки УВКБ ООН було розпочато програму із мовної підготовки та скла
дання кваліфікаційних іспитів іммігрантамилікарями з тим, щоб вони отримали право
на професійну діяльність у Португалії. Аналогічна програма планувалася для інженерів.
Незважаючи на рівень освіти, більшість мігрантівукраїнців виконують у Португалії
некваліфіковану ручну працю, отримуючи меншу, ніж місцеві працівники платню, що
намагаються компенсувати додатковими робочими годинами та роботою по вихідних.
Тим не менш, 52% опитаних оцінили своє перебування в Португалії позитивно чи дуже
позитивно. Дуже негативним цей досвід вважали лише 7% з них [5, p.37].
Щодо планів на майбутнє, то лише 16% українців мають намір жити в Португалії
постійно. Проте більшість з тих, хто планує повернутися на батьківщину, залишатимуть
ся за кордоном не менше 5 років, а майже 10% – 10 років. Близько третини іммігрантів
сподіваються на приїзд до Португалії їхніх сімей. Багато хто ставить повернення у за
лежність від ситуації в Україні [9, p.111]. Все це свідчить, що за стабільної ситуації в еко
номіці та на ринку праці в Португалії та за наявності умов для легального проживання, а
отже, і возз’єднання сімей, навчання, професійного просування тощо, кількість українців,
які залишаться в країні назавжди, може бути значною.
Перспектива збільшення терміну перебування українців у Португалії, а, можливо, й
формування там української діаспори, актуалізує проблему захисту прав та інтересів ук
раїнців у цій державі, налагодження зв’язків між ними та Україною. Урегулюванню по
рядку працевлаштування громадян України в Португалії сприятиме підписана 2003 р.
міждержавна угода [3]. При посольстві України у Португалії відкрито консультаційний
центр. Захисту прав мігрантів сприяє їх самоорганізація, що спочатку відбувалася у формі
церковних громад, а згодом набула характеру утворення громадських об’єднань, які нама
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гаються згуртувати українців, налагодити видання друкованих матеріалів української мо
вою, навчання дітей рідної мови тощо.
Однак попри ініціативи України, самопочуття українців у Португалії передовсім за
лежить від ставлення влади та суспільства до іноземців, міграційної політики держави, у
формуванні якої дослідники виділяють три етапи [10, p.41].
Перший з них почався після революції 1974 р. З одного боку, розбудова демократії
передбачала, крім іншого, забезпечення прав іноземців, а з другого, деколонізація вима
гала перегляду правового статусу вихідців з колишніх колоній, які раніше вважалися пор
тугальцями із заморських провінцій. Це зумовило включення до Конституції 1976 р. статті
15, що гарантувала рівність та недискримінацію іноземцям, а також зміни законодавства
про громадянство, що позбавляли автоматичного права на нього вихідців з колишніх ко
лоній, за винятком службовців колоніальної адміністрації та армії. Статус громадян пор
тугаломовних країн Африки, однак, зберіг певні особливості. Наприклад, для набуття
громадянства вони мають прожити в державі не 10, як інші іноземці, а 8 років.
Посилення державної уваги до міграційної сфери було пов’язано із членством Порту
галії у ЄС (1986 р.) та приєднанням до Шенгенських домовленостей (1991 р.), а також з
інтенсифікацією міграційних процесів наприкінці 80х – на початку 90х років минулого
століття. У 1993–1994 рр. було прийнято низку законів з питань в’їзду та перебування іно
земців, громадянства та притулку. Вони мали на меті приведення порядку видачі віз, при
кордонного та імміграційного контролю у відповідність до європейських стандартів. У руслі
вироблених ЄС та Радою Європи принципів зростала також увага до інтеграції іммігрантів.
Завершення формування та інституалізація сучасної міграційної політики Порту
галії припадає на кінець 90х років – початок нового століття. В ній виразно простежу
ються два основні напрями. Перший з них – це підтримка португальської діаспори за
кордоном. Його мета – сприяти успішній інтеграції португальців у країнах перебування,
допомагаючи водночас у збереженні їхньої національної ідентичності та зміцненні зв’язків
з батьківщиною. Уряд надає гранти громадським об’єднанням португальців за кордоном,
яких налічується понад 2 тис., сприяє в організації вивчення мови, організує культурні
обміни. У 1999–2000 рр. започатковано низку соціальних програм. Зокрема, надається
матеріальна підтримка пристарілим особам, якщо їхній дохід нижчий, ніж та пенсія, яку
вони могли б отримувати у Португалії. З метою підвищення кваліфікації молодих людей
із діаспори організовується навчання у Португалії, для чого щорічно виділяється 1000
навчальних місць. Крім іншого, ця програма має ознайомити молодь з можливостями
ринку праці на батьківщині [15, p.230]. Запроваджено спеціальні банківські рахунки, кре
дитні пільги за схемою накопичення емігрантських заощаджень.
Португальці, що проживають за кордоном, мають право обирати своїх представників
до парламенту країни. З 1996 р. значна увага приділяється консульській роботі в країнах
перебування емігрантів, що передбачає надання співгромадянам юридичних консультацій,
іншої інформації, використовуючи і ресурси Інтернет. У тому ж році рішенням парламен
ту було створено Раду португальських спільнот, представницький дорадчий орган, що
разом із урядом бере участь у розробці та здійсненні політики щодо португальців за межа
ми держави.
Другий напрям міграційної політики Португалії присвячений регулюванню в’їзду та
перебування іноземців, інтеграції іммігрантів у португальське суспільство. Він безпосе
редньо пов’язаний із першим напрямом уже тому, що маючи за кордоном численну діас
пору, держава намагається забезпечити таке саме ставлення до іноземців, на яке сподіва
ються її громадяни у країнах перебування.
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Чинний нині Закон № 34/2003, який детально регламентує порядок в’їзду, перебу
вання, виїзду та видворення іноземців з території Португалії, було прийнято 25 лютого
2003 р. Його мета – забезпечення легальної імміграції в країну відповідно до потреб рин
ку праці, ефективна інтеграція іммігрантів, боротьба з нелегальною міграцією [11].
Відповідно до закону для громадян країн, що не входять до ЄС, в’їзд до Португалії
можливий лише за наявності візи. Вимоги щодо її отримання аналогічні тим, що висува
ються іншими країнами Шенгенської зони. Вид візи має відповідати цілі поїздки. З ме
тою залучення спеціалістів введено новий вид робочої візи – для науковців. Дозволено
видавати візи на строк до одного року членам сімей осіб, які мають робочу візу, причому з
правом займатися трудовою діяльністю, що раніше не допускалося. Тобто відкрито мож
ливості для об’єднання сімей працівниківмігрантів у Португалії.
Видача робочих віз та віз, що передбачають наступне звернення за дозволом на про
живання, здійснюється після подання клопотання до Служби у справах іноземців та кор
донів, що працює у складі Міністерства внутрішніх справ. До її повноважень належить
контроль за в’їздом іноземців не громадян ЄС, видача дозволів на проживання, виявлен
ня іноземців, які перебувають у нерегульованій ситуації, та встановлення процедури їх
депортації. Видача робочих віз узгоджується також з Міністерством праці.
Хоча поняття квоти в законі не вживається, кількість іноземних працівників, які
можуть бути допущені в країну, має відповідати потребам країни, які щороку визначає
уряд. Наприклад, 2001 р. Португалії було потрібно 40 тис. іноземних робітників для ви
конання будівельних і громадських робіт (50%), роботи в сільському господарстві (12%),
роздрібній торгівлі (8%), утилізації промислових відходів (5%) [16, p.242]. Проте внаслі
док спаду виробництва і росту безробіття у 2004 р. визначений урядом максимум інозем
них працівників скоротився до 8,5 тис. осіб [22].
Як виняток Служба у справах іноземців та кордонів може дозволити в’їзд іноземцеві,
який прибув без належних документів, із гуманітарних міркувань або керуючись націо
нальними інтересами Португалії. Спеціальні візи здебільшого отримують шукачі при
тулку, кількість яких незначна і в середньому не перевищує 260 на рік, що є найменшим
показником для країн ЄС. До 60% заяв про надання статусу біженця надходить від вихідців
з африканських країн. Впродовж 1993–2001 рр. відповідний статус набули 112 іноземців,
або 2,7% заявників. Норма визнання у тих, хто клопотався про захист з гуманітарних
міркувань, є більшою – 16%. Гуманітарним захистом останні три роки змогла скориста
тися 161 особа [6, p.8].
Віза після завершення її дії може бути продовжена або замінена на дозвіл на прожи
вання (residence permit), постійний або тимчасовий. Перший з них дійсний впродовж 10
років, другий – двох, однак може бути продовжений кожного разу на трирічний термін.
Особи, які мають тимчасовий дозвіл, можуть набути постійний через 6 або 8 років (залеж
но від країни походження – португаломовної чи ні), якщо не були засуджені на строк або
строки, що в сумі перевищують 1 рік.
З метою легалізації нелегальних мігрантів 2001 р. було введено дозволи на перебуван
ня (permanence permit). Видача цього документа фактично означала оформлення робочої
візи вже після прибуття до країни, а його введення – імплементацію до законодавства
поняття тимчасового перебування з метою роботи. Отримати дозволи на перебування
могли іноземці, які нелегально перебували в Португалії, проте мали національний пас
порт, були у трудових відносинах, закріплених контрактом, і не вчинили жодних дій, що
передбачають вислання. Дозволи видавалися на 1 рік, могли продовжуватися на цей же
термін впродовж п’яти років, після чого іммігрант міг набути дозвіл на проживання, якщо
мав засоби до існування, відповідне житло, не порушував португальські закони.
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Процедура видачі дозволів на перебування була скасована законом 2003 р. Відповід
но до нього іноземець повинен клопотатися про робочу візу чи дозвіл на проживання ще
вдома, отримання цих документів після прибуття до Португалії виключається. Однак за
справами з легалізації, які на момент прийняття закону залишалися на розгляді, рішення
приймалися і пізніше.
Новий закон значно посилив заходи проти нелегальної міграції. Якщо раніше кри
мінальні переслідування загрожували лише тим, хто сприяв нелегальному в’їзду іноземців,
тепер таку ж відповідальність несли пособники незаконному перебуванню та працевлаш
туванню іммігрантів. Були підвищені штрафи за порушення правил в’їзду та перебування
в країні. Служба у справах іноземців та кордонів отримала більше повноважень щодо
вислання небажаних осіб. Лише 2004 р. відповідно до угод про реадмісію було вислано
1760 іноземців, з них українців 178 [21]. Затримані у ході операцій Служби особи могли
бути звинувачені у злочинах (загалом їх 542), серед яких найбільш поширеними були
фальсифікація документів та сприяння нелегальному перетину кордону. Перемитника
ми, за даними Служби, найчастіше є співгромадяни нелегальних мігрантів. Зокрема, на
прикінці 2003 р. у Португалії розпочався суд над злочинною групою торговців людьми, до
якої входили 20 східноєвропейців, у т.ч. 5 громадян України [14]. Попри посилення ка
ральних заходів, новий закон передбачає можливість надання дозволу на проживання
жертвам перемитників, які сприяють розслідуванню.
Незважаючи на масштабну легалізацію 2001 р., за оцінками профспілок, у країні
залишилися 40–60 тис. нелегальних мігрантів [17], на думку ж громадських об’єднань
самих іммігрантів, їхня кількість сягає 250 тис. [6, p.38]. Переважно це особи, які не
змогли подати властям необхідний пакет документів, перш за все трудові контракти, які
працедавці відмовлялися оформлювати. Тому нелегалам було надано чергову можливість
урегулювати свій статус. Законодавство, прийняте навесні 2004 р., передбачало, що інозе
мець, який легально в’їхав у Португалію до 12 березня 2003 р., хоча б і за візою, що не
давала права на працевлаштування, перебував у країні нелегально, проте працював і спла
чував податки та соціальні внески щонайменше 90 днів до вказаної дати, може урегулюва
ти своє становище, подавши до Служби іноземців та кордонів дійсний паспорт, трудовий
контракт, посвідку з місця проживання, копію податкової декларації, свідчення того, що
він не здійснив кримінальних дій ні у Португалії, ні у себе на батьківщині. Навіть якщо
перевірка встановлювала, що соціальні внески та податки іммігрант не сплачував, у нього
залишалася можливість заявити, що порушення законодавства сталося з вини працедав
ця. На відміну від легалізації 2001 р., процедура не поширювалася на іноземців, які перет
нули португальський кордон нелегально. Крім того, навіть якщо іммігрантові видавали
дозвіл на проживання, він мав сплатити передбачені законом штрафи за той період, коли
перебував у країні нелегально [20].
Центральне місце в сучасній міграційній політиці Португалії належить інтеграції
іммігрантів, запобіганню дискримінації та ксенофобії. На іноземців, які легально прожи
вають у країні, повною мірою поширюється законодавство про гарантований мінімум
доходу, умови праці та її оплату, пенсії тощо. На рівних підставах вони користуються
можливостями національної програми поліпшення житлових умов [12]. Іноземці мають
право на освіту. 2000 р. було прийнято документ, відповідно до якого дітям нелегальних
іммігрантів гарантується шкільне навчання, причому його результати підтверджуються
офіційними документами, тобто табелями, атестатами, дипломами у звичайному поряд
ку. Цим учням можуть також надаватися субсидії на харчування чи придбання шкільного
приладдя.
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Іноземці мають рівні права на медичну допомогу. Навіть у разі нелегального перебу
вання, іноземець, який проживає в країні більше 90 днів, може звернутися до медичної
установи за місцем проживання, пред’явивши лише довідку про те, що він дійсно прожи
ває у тому чи іншому місці, видану районною адміністрацією, для отримання якої по
трібно свідчення двох осіб. Якщо іноземець робить відрахування до соціальних фондів,
медичні послуги для нього, як і для громадян Португалії, або безплатні, або оплачуються
за мінімальним тарифом. Якщо ж він таких відрахувань не робить, медична допомога є
платною. Разом з тим безплатними залишаються послуги з охорони здоров’я матері та
дитини, вакцинації і планування сім’ї та допомога при хворобах, що становлять загрозу
громадському здоров’ю (туберкульоз, ВІЧ/СНІД, венеричні захворювання).
Питаннями захисту прав та інтеграції іммігрантів опікується Високий комісар з
імміграції та етнічних меншин, спеціальний урядовий орган, який безпосередньо підпо
рядковується прем’єрміністрові і діє з 1996 р. Він покликаний: працювати над поліпшен
ням умов життя іммігрантів; боротися з дискримінацією, расизмом та ксенофобією; на
глядати за діяльністю органів, що регулюють в’їзд, виїзд та перебування іноземців (Служ
ба у справах іноземців і кордонів надсилає Високому комісарові всі рішення щодо видво
рення, анулювання чи непродовження дозволів на проживання з необхідною мотива
цією); розробляти і забезпечувати реалізацію політики запобігання соціальній ізоляції
іммігрантів, стимулюючи взаємодію урядових структур у даній сфері. Виконанню цього
завдання сприяє створена 2001 р. з представників різних відомств, а також органів місце
вої влади, Міжвідомча комісія з координації, нагляду та оцінки імміграційної політики,
у складі якої Високий комісар посідає чільне місце.
При Високому комісарі є два національні та 18 локальних центрів підтримки
іммігрантів, що створені у співпраці з НУО (неурядовими організаціями), служба со
ціальної допомоги, де здійснюється особистий прийом, кабінет підтримки у визнанні
документів про освіту, телефонна лінія “SOSіммігрант” [20]. Високий комісар має про
токольні домовленості з Міністерством освіти і службами зайнятості та професійної підго
товки щодо участі іммігрантів у відповідних навчальних програмах з метою покращання
їхньої позиції на ринку праці. Він тісно співпрацює з профспілками, зокрема, в інформу
ванні іммігрантів, їхньому професійному та мовному навчанні, моніторингу дотримання
трудових та інших прав [7, p.65]. 1998 р. під головуванням Високого комісара створено
Консультативну раду у справах імміграції, до якої входять представники міністерств, гро
мадських об’єднань іммігрантів, інших НУО, спілок підприємців, профспілок. Рада готує
висновки щодо законопроектів, бере участь у визначенні політики інтеграції та її реалі
зації. Значення діяльності Високого комісара ілюструє той факт, що навіть коли внаслі
док економічної рецесії 2002 р. уряд був змушений переглянути бюджетні витрати у на
прямі скорочення, бюджет цієї установи було збільшено [18].
Таким чином, за відносно короткий час у Португалії було створено систему регулю
вання міграційної сфери, що відзначається комплексністю, координованістю, активною
участю соціальних партнерів та громадських об’єднань, у т.ч. і самих мігрантів. Органічно
поєднані два основних напрями міграційної політики, адресовані португальцям за кор
доном та іноземцям у Португалії. Поряд з боротьбою з нелегальною міграцією значна
увага приділяється захисту прав і свобод іммігрантів, запобіганню їх соціальної ізоляції та
забезпеченню інтеграції. Навіть короткий огляд переконує, що міграційна ситуація в
Португалії, яка одночасно відправляє і приймає мігрантів, багато в чому подібна до україн
ської. Їй довелося вирішувати такі ж проблеми, які стоять або невдовзі постануть перед
Україною. У зв’язку з цим, а також тому, що в цій країні є значна кількість українських
працівниківмігрантів, досвід Португалії надзвичайно цінний для України і вартий вив
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чення і застосування. Принципи формування міграційної політики та законодавства
Португалії, а також їх імплементація в повсякденній адміністративній практиці потребу
ють подальших досліджень.
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ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
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Почетный работник социальной сферы Украины,
Почетный академик Крымской академии наук,
кандидат технических наук
С переходом на рыночные отношения отдельные отрасли все ощутимее ощущают
дефицит рабочей силы, что приводит к обострению противоречий между наличием рабо
чей силы и спросом на нее.
Наблюдается неполная занятость рабочих мест, предлагаемых возвратившимся из
депортации гражданам. Определенная часть дипломированных специалистов различных
профессий интеллигенции используется недостаточно. Это, естественно, вызывает не
удовлетворенность ранее депортированных народов сложившимися условиями обеспече
ния жизнедеятельности, а также необходимость объективного определения причин, пре
пятствующих использованию их труда в народном хозяйстве Крыма.
На пути решения проблем, связанных с возвращением и трудоустройством депорти
рованных граждан, встает немало трудностей, обусловленных множеством экономичес
ких, социальных, демографических, психологических и других факторов. В частности,
отсутствуют или требуют уточнения данные о трудовом потенциале возвратившихся из
депортации граждан как с количественной, так и с качественной точек зрения. Очень
важным является выявление тенденций изменения его структуры. Все это и определило
цель данного исследования.
Проблемы занятости и самозанятости данной категории граждан в настоящий период
являются сложными, так как конкурентоспособность их на рынке рабочей силы всегда была
ниже, чем у основной массы постоянного трудоспособного населения. Поэтому вопросы изу
чения состояния занятости и поиск путей по расширению сферы приложения труда депор
тированных граждан являются первостепенными и требующими неотложного и эффектив
ного их разрешения, что и обусловило актуальность проведенного исследования.
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Необходимо также отметить, что эта проблема ранее не исследовалась, что еще более
усиливает своевременность ее разработки.
Среди сложных социальноэкономических проблем одной из основных является вос
становление активности ранее депортированных народов, их обустройство, адаптация и
интеграция в полиэтническое сообщество. Из числа репатриантов, возвратившихся в Крым,
по своему удельному весу наиболее многочисленной группой являются крымские татары.
На сегодняшний день их численность в автономии достигла 243,4 тыс. чел., что составля
ет 12,1% населения Крыма [1,2]. Удельный вес других представителей депортированных
народов, возвратившихся в течение последних 15 лет в Крым, составляет 12,8%.
Все бремя ответственности за расселение, обустройство и социальную адаптацию
вынуждена была взять на себя Украина. Несмотря на серьезные политические и экономи
ческие проблемы, государством осуществлен ряд мероприятий, направленных на право
вую, социальную, экономическую и этнокультурную интеграцию репатриантов в украин
ское и, прежде всего, в крымское общество. Главной задачей в этом является создание
условий для удовлетворения их жизненных потребностей, строительство инфраструкту
ры, дорог, предоставление коммунальных услуг, завершение электрификации и газифика
ции поселков компактного проживания репатриантов.
К настоящему времени в Автономной Республике Крым сформировалось 306 масси
вов компактного расселения репатриантов, из них около 300 – крымскотатарских. Кро
ме того, они дисперсно расселены практически во всех регионах автономии [3].
В последние годы на реализацию мероприятий по обустройству и социальнокуль
турному развитию депортированных граждан за счет средств из государственного и мест
ных бюджетов направлено более 800 млн. грн., в том числе 620,9 млн. грн. на капитальное
строительство. Значительные усилия направляются на решение жилищной проблемы. За
счет бюджетных средств было построено и приобретено на вторичном рынке недвижимо
сти 375 тыс. кв. м жилой площади, что позволило обеспечить жильем более 32 тыс. семей
репатриантов. Около 130 тысяч ранее депортированных решили жилищную проблему
самостоятельно за счет индивидуального строительства. Нескольким сотням семей из
числа крымских татар жилье было построено и приобретено за счет финансовой помощи
других государств, в частности Турции и ОАЭ (табл. 1).
Таблица 1
Финансирование мероприятий, связанных с обустройством и социальнокультурным
развитием репатриантов в Крыму
Ñòàòüè ðàñõîäîâ

2000

2001

2002

2003

2004

Ïî ïëàíó
íà 2005 ã.

Íà îáóñòðîéñòâî è
ñîöèàëüíîêóëüòóðíîå ðàçâèòèå
çà ñ÷åò áþäæåòà,
ìëí. ãðí.,
â òîì ÷èñëå:
íà êàïèòàëüíîå
ñòðîèòåëüñòâî
íà ñîöèàëüíîêóëüòóðíûå
ìåðîïðèÿòèÿ

46,01

44,6

41,1

50,78

50,1

35,99

36,6

32,8

43,29

41,9

10,02

8,0

8,3

7,49

8,2

92,6
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К 2004 году практически завершена электрификация массивов и микрорайонов ком
пактного расселения депортированных граждан. Особое внимание уделяется газифика
ции массивов.
Под индивидуальную застройку репатриантам выделено около 50 тыс. земельных
участков. Для ведения подсобного хозяйства им выделены паи и земельные участки в
сельских районах (табл. 2).
Таблица 2
Данные, характеризующие социальное положение репатриантов в АРК на 01.01.2005 г.
(данные Рескомнаца АРК)
Ïîêàçàòåëè

Åä. èçì.

Êðûìñêèå
òàòàðû

÷åë.
÷åë.
÷åë.
÷åë.
÷åë.

Àðìÿíå, ãðåêè,
áîëãàðû,
íåìöû

257754
124765
57671
8667

4244
1618
435
68

Îáùåå
êîëè÷åñòâî
ðåïàòðèàíòîâ
2025973
261998
1263383
58106
8735

Âñåãî íàñåëåíèÿ â ÀÐÊ
Â òîì ÷èñëå ðåïàòðèàíòû:
à) òðóäîñïîñîáíûå
á) âðåìåííî íå ðàáîòàþùèå
â) ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â
öåíòðàõ çàíÿòîñòè
ã) ïåíñèîíåðû
ä) äî 16 ëåò (äåòè)
å) ó÷àùàÿñÿ ìîëîäåæü âóçîâ,
òåõíèêóìîâ è äð.
Ñîñòîÿùèå íà êâàðòèðíîì
ó÷åòå
Îáåñïå÷åíî æèëüåì çà ñ÷åò
èíäèâèäóàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è ñîáñòâåííûìè
ñèëàìè
Âûäåëåíî ó÷àñòêîâ äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
Âûäåëåíî ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
Êîëè÷åñòâî ìàññèâîâ
êîìïàêòíîãî ïðîæèâàíèÿ
ðåïàòðèàíòîâ
Èç íèõ:
- îáåñïå÷åíî ýëåêòðîýíåðãèåé
- âîäîé
- ãàçèôèöèðîâàíî

÷åë.
÷åë.
÷åë.

41290
69959
4955

504
515
158

41794
70474
5113

ñåìåé

5993

164

6157

ñåìåé

36221

321

36542

ó÷àñòêîâ

47984

419

48403

ó÷àñòêîâ

43005

141

43146

ìàññèâîâ

300

6

306

273

4

277

243
64

4
-

247
64

Исходя из объективных реалий в условиях адаптации ранее депортированных народов
в полиэтническое сообщество народов Крыма и их участия в развитии народного хозяйства,
возрастает роль занятости трудоспособного населения. Обеспечение занятости – процесс
сложный и многоаспектный, требует выявления и изучения целого ряда проблем. При этом
существенное значение приобретает национальный трудовой менталитет репатриантов.
Поскольку на начальном этапе возвращения депортированных главным было осуще
ствление полувековой мечты о возвращении на родную землю, то зачастую места расселе
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ния не имели для них значения. Они рассматривали их как временные, надеясь в будущем
подобрать оптимальный вариант.
Поспешность и стихийность процесса репатриации в конце 80х – начале 90х годов
прошлого столетия, развал Советского Союза способствовали тому, что многие прибыв
шие, особенно поселившиеся в сельской местности, пройдя этап эйфории от возвраще
ния на Родину, в последнее время стали испытывать неудовлетворенность своим положе
нием. К сожалению, те жизненные, бытовые и территориальные реалии, в которых оказа
лись репатрианты, не отвечают их запросам и желаниям, не могут обеспечить нацио
нальную трудовую самобытность, соответствующую их менталитету [4].
И самая главная проблема, с которой им пришлось столкнуться, – это невозмож
ность найти работу, соответствующую полученным знаниям, профессии, опыту. Если в
городах и районных центрах это както (хотя и частично), решается, то в сельской местно
сти сложилось тяжелое положение с трудоиспользованием вновь прибывших.
Государство постоянно уделяет внимание этой проблеме. При формировании рес
публиканских программ занятости населения, предусматриваются мероприятия, направ
ленные на решение вопросов трудоустройства, профессиональной подготовки и перепод
готовки безработных из числа репатриированных крымских татар, болгар, армян, греков
и немцев.
На сегодняшний день доля занятого населения в целом по Крыму составляет около
44%, а занятого крымскотатарского населения – приблизительно 38%. Экономически
активными видами деятельности занято почти 66 тыс. крымских татар, что составляет
порядка 26%; из них около 35 тыс. человек (53%) работает на государственных предприя
тиях и в организациях республики, примерно 26,6 тыс. человек (40,4%) занято в сфере
предпринимательства и самозанятости (77,4% и 14,6% соответственно). Особенно вели
ка их роль в развитии сферы услуг, торговли, общественного питания, переработки про
дуктов сельского хозяйства, автосервиса. Значительная часть населения занята в здраво
охранении и образовании.
При поддержке международных организаций и фондов действуют десятки центров
развития бизнеса и малого предпринимательства. Программа занятости населения АРК
на 2005 год предусматривает продолжение работы по созданию рабочих мест в поселках
компактного проживания репатриантов за счет создания объектов социальной инфра
структуры: школ, аптек, медицинских пунктов, культурноэтнографических комплексов,
развития предпринимательства, возрождения национальных промыслов, национальных
ремесел, развития сельского и этнографического туризма и т.п.
Последовательно реализуются конституционные права граждан по изучению родно
го языка, функционируют 14 общеобразовательных учебных заведений, в которых обуча
ются на родном языке 3900 учащихся. В 67 школах с преподаванием на русском языке
открыты классы с крымскотатарским языком обучения, в которых обучаются 1996 уча
щихся. Функционируют классы и воскресные школы, где изучаются греческий, армянс
кий, болгарский, немецкий языки. В 16 дошкольных учреждениях функционирует 23
крымскотатарские группы детей.
Ведется педагогическая подготовка учителей для национальных школ в Крымском
инженернопедагогическом университете (530 студентов) и Таврическом национальном
университете им. В.И. Вернадского (168 студентов). В Автономной Республике Крым
зарегистрировано и функционирует 29 национальных культурных центров.
В процессе осуществления Программы социального становления и адаптации репат
риантов в целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев, обрядов были
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созданы центры национальных культур, проводилась работа по предоставлению инфор
мационноконсультационных услуг по вопросам развития малого бизнеса, проведен кон
курс бизнеспланов. Из 15 участников 3 смогли реализовать свои планы.
За 2004 год на реализацию Программ обустройства и социальнокультурного развития
репатриантов профинансировано 50155,1 тыс. грн., в том числе из бюджета Украины –
35155,1 тыс. грн., из бюджета Автономной Республики Крым – 15000,0 тыс. грн. (табл. 3).
Разумеется, процесс обустройства и социальной адаптации репатриантов далек от
завершения. Требуются дополнительные финансовые затраты. Социальнобытовые усло
вия, занятость и материальнодуховное благополучие должны содействовать снятию на
пряженности в решении проблем, рассмотренных выше.
Таблица 3
Финансирование обустройства и социальнокультурного развития репатриантов
за 2004 год (данные Рескомнаца АРК)
Ñòàòüè ðàñõîäîâ
Ãîñáþäæåò Óêðàèíû
- êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ
- ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Âñåãî:
Áþäæåò ÀÐÊ
- êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ
- ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Âñåãî:
Îáùàÿ ñóììà

Ïëàí
òûñ. ãðí.
33000,0

2004 ã.
Ôàêòè÷åñêè
òûñ. ãðí.
31724,8

96,1

3515,0
36515,0
10200

3430,3
35155,1
10200,0

97,6
96,3
100,0

4800,0
15000,0
51515,0

4800,0
15000,0
51515,0

100,0
100,0
97,4

%

Одной из серьезных и требующих пристального внимания является проблема внут
рирегионального перемещения (миграции) крымских татар.
Что подталкивает репатриантов на этот шаг? Каковы побудительные мотивы и по
следствия? Какие факторы влияют на внутрирегиональную миграцию? Дать ответ на эти
вопросы не просто.
Внутрирегиональная миграция крымских татар – это не только смена места житель
ства, но и переход в другую сферу трудовой деятельности. Многие крымские татары не
могут сохранить или получить работу по специальности. Им приходится идти на измене
ние места жительства и профессии, чтобы обеспечить свои семьи. Поэтому, чтобы мини
мизировать эти процессы, необходимо создать рабочие места, соответствующие трудово
му и национальному менталитету и полученной профессии.
Часть репатриантов сумела преодолеть возникшие при возвращении и расселении
трудности, решила вопрос с жильем и трудоустройством, нашла работу и прочно обосно
валась в местах первичного своего поселения. А часть так и не смогла адаптироваться, ее
не удовлетворяют имеющиеся условия жизни и трудовой деятельности, она стала прояв
лять мобильность и стремление к миграции внутри полуострова.
В межрайонной миграции явно обозначился процесс восстановления эволюцион
ных тенденций. Негативные последствия, которые испытывали ранее депортированные в
связи с массовым возвращением, постепенно преодолеваются. Репатрианты активно уча
ствуют в конкуренции за землю, а также за места на рынках и других видах трудовой
деятельности.
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Является ли межрегиональная и внутрирегиональная миграция процессом отрица
тельным? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны, любое про
странственное перемещение нарушает привычный образ жизни, ее ритм, изменяет ук
лад, быт и т.п., а с другой – все зависит от конечного результата миграции, от того, достиг
нута ли цель, ради которой был предпринят столь сложный шаг.
Таблица 4
Характеристика трудоспособного крымскотатарского населения АРК [5]
(по данным Крымского отдела НИИ СТО)

1

Îáñëåäîâàíî
òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ
×åë.
%
2
3

Èìåþò
ïðîôåññèþ

Ðàáîòàþò

×åë.
%
×åë.
%
4
5
6
7
Ïåðâîìàéñêèé ðàéîí
85
79,0
55
51,4

Îáó÷àþòñÿ

Áåçðàáîòíûå

×åë.
8

%
9

×åë.
10

%
11

22

20,7

30

27,9

Âñåãî
îáñëåäîâàíî
â ò.÷.
ìóæ÷èí
æåíùèí

107

100,0

49

100,0

44

67,3

5

10,2

11

22,5

58

100,0

17

29,0

19

33,0

Âñåãî
îáñëåäîâàíî
â ò.÷.
ìóæ÷èí
Æåíùèí

48

100,0

41
70,6
22
38,0
Ðàçäîëüíåíñêèé ðàéîí
38
79,0
26
54,0

10

20,8

12

25,2

25

100,0

19

60,0

4

16,0

6

24,0

23

100,0

6

26,0

6

26,0

50

100,0

19
83,0
11
48,0
×åðíîìîðñêèé ðàéîí
39
78,0
23
46,0

9

18,0

18

36,0

28

100,0

21

53,6

6

21,4

7

25,0

22

100,0

3

13,6

11

50,0

76

100,0

18
82,0
8
36,4
Áåëîãîðñêèé ðàéîí
60
82,0
51
67,0

13

17,0

12

16,0

40

100,0

30

75,0

6

15,0

4

10,0

36

100,0

7

19,4

8

22,6

64

100,0

30
83,0
21
58,0
Äæàíêîéñêèé ðàéîí
57
89,0
32
50,0

13

20,0

19

30,0

33

100,0

27

54,5

7

21,2

8

24,3

31

100,0

30

45,2

6

19,3

11

35,5

345

100,0

97,0
14
Âñåãî ïî Êðûìó
287
83,2
187

54,2

67

19,4

91

26,4

175

100,0

141

80,5

111

63,4

28

16,0

36

20,6

170

100,0

146

85,9

76

44,7

39

23,0

55

32,3

Âñåãî
îáñëåäîâàíî
â ò.÷.
ìóæ÷èí
æåíùèí
Âñåãî
îáñëåäîâàíî
â ò.÷.
ìóæ÷èí
æåíùèí
Âñåãî
îáñëåäîâàíî
â ò.÷.
ìóæ÷èí
æåíùèí
Âñåãî
îáñëåäîâàíî
â ò.÷.
ìóæ÷èí
æåíùèí

90,0

76,0

75,0

75,0

81,8

33

15

15

30

18

111

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЕТНІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Как свидетельствуют данные Республиканского комитета по делам национальностей
и депортированных граждан АРК, крымские татары, возвратившиеся на постоянное жи
тельство в Крым, проживают практически по всей территории полуострова [2]. Наиболь
шее число репатриантов обосновалось в Симферопольском (10,9%), Белогорском (9,3%)
районах, городах Симферополе (9,2%), Бахчисарае (8,9%) и Джанкое (8,4%). Немалое их
количество поселилось в Кировском (7,0%), Красногвардейском (6,5%), Ленинском (5,9%),
Сакском (5,7%), Советском и Первомайском (по 4,4%), Нижнегорском (3,7%) районах и
г. Евпатории (3,1%). Меньше всего граждан этой категории расселилось в Армянске (0,2%),
Алуште (0,6%), Керчи и Ялте (по 0,7%), Феодосии (1,5%), Судакском (1,9%), Раздольнен
ском (2,0%) и Черноморском районах (2,2%). Приведенный анализ свидетельствует о
неравномерности расселения крымскотатарского населения и существовании внутрире
гиональной миграции.
Так как трудовая деятельность – это в большей степени прерогатива лиц трудоспо
собного возраста, то именно их в первую очередь необходимо обеспечить работой (табл.
4). Естественно, что основное внимание социологических исследований, проводимых в
Крыму, было обращено именно на эту категорию граждан. Из 345 респондентов 107 со
ставляли неработающие. Все они были проинтервьюированы с целью выявления основ
ных причин их незанятости (табл. 5). Как вытекает из ответов, основной причиной неза
нятости является отсутствие работы вообще. На это сослались 45% опрошенных. Почти
столько же указали на отсутствие работы по специальности (44,0%).
Эти выводы свидетельствуют о настоятельной необходимости создания рабочих мест
с целью ликвидации безработицы и одновременно стабилизации внутрирегиональной
миграции крымских татар.
Заслуживающие внимания данные были получены при выявлении трудовых пред
почтений крымских татар (табл. 6). Анализ ответов респондентов свидетельствует о том,
что 14,8% желают заниматься сельским хозяйством; 12,2% привлекает торговля; 9% –
сфера обслуживания и транспортные услуги; 8% – общественное питание; 6,4% – строи
тельство. Наибольший же интерес респондентов вызывает сфера туризма (33,9%). Следо
вательно нет единообразной картины выбора трудовых предпочтений. Поэтому в каждом
административном районе необходим индивидуальный подход при создании новых ра
бочих мест, учете специфики занятости, социальноэкономических программ развития
региона.
Как показало проведенное исследование, 13% опрошенных крымских татар, в силу
тех или иных обстоятельств, желали изменить свое нынешнее место проживания, т.е.
склонны к включению в миграционные процессы внутри республики. Анализ основных
побудительных мотивов к внутрирегиональным перемещениям представлен в табл. 7.
Из приведенных данных видно, что в качестве основной причины 84,4% опрошен
ных назвали поиск работы, соответствующей полученной профессии, знаниям, опыту.
Второй по степени важности причиной является несоответствие уровня транспортной и
социальной инфраструктуры в местах проживания предъявляемым требованиям (51,1%).
31,1% респондентов указали на отдаленность мест их жительства от учреждений образова
ния; 28,8% – на отсутствие учреждений социальнокультурного назначения.
Вышеперечисленные факторы и являются побудительными мотивами к внутриреги
ональным перемещениям репатриантов, проживающих в сельской местности Крыма.
Семейные обстоятельства, состояние здоровья, желание изменить природноклимати
ческие условия не играют существенной роли в решении репатриантов изменить место
жительства.
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Таблица 6
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В ходе реализации цели исследования проводились социологические опросы, со
ставлена демографическая характеристика, выявлены образовательный и профессиональ
ноквалифиционный уровень ранее депортированных граждан, изучена их численность и
динамика на рынке рабочей силы Крыма, уровень занятости и степень удовлетвореннос
ти характером труда, проанализированы факторы, негативно влияющие на занятость,
определены трудовые предпочтения этих групп.
На основе анализа и обобщения результатов исследования в целях решения постав
ленных задач нами предлагается:
1. На основе государственного статистического учета фактического расселения де
портированных граждан провести паспортизацию каждого места компактного их прожи
вания, отражая в них характеристики условий проживания, анализ территориальной и
отраслевой занятости, перспективы размещения и развития производительных сил ра
йонов, городов, развития поселков и возможностей восстановления и развития исконно
национальных видов приложения труда.
2. Усилить внимание со стороны местных органов власти и самоуправления к тем
категориям граждан, которые находятся вне общественно полезного производства, со
действовать их адаптации к условиям рынка, предусматривая необходимые программы
занятости.
3. Развивать предпринимательскую деятельность в сфере самозанятости, развитии
национальных промыслов, сельского туризма, поощряя при этом как индивидуальную
трудовую деятельность, так и создание малых и средних предприятий с выделением средств
для их финансирования из Государственного фонда содействия занятости.
Следует более широко применять существующие гибкие формы занятости, такие как
временная и сезонная работа, режим неполного рабочего дня, нестандартные рабочие
места и т.п.
Таким образом, обеспечение занятости трудоспособного населения из числа репат
риантов, с одной стороны, даст возможность решить проблему удовлетворения соци
альных, материальных и финансовых потребностей семей репатриантов, с другой – по
зволит стабилизировать процесс их внутрирегиональной миграции и будет способство
вать восстановлению самобытности их уклада.
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (ПРОБЛЕМИ ТА
ДОСВІД ЇХ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ ТА
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ)
А.Л. Красильщиков,
начальник управління Секретаріату
Кабінету Міністрів України
Військова реформа в Україні дедалі більше актуалізує проблему соціальної адаптації
звільнених у запас військовослужбовців з огляду на те, що 2003 року виконавча влада
прийняла рішення про скорочення чисельності Збройних Сил більш ніж на 150 тис. чо
ловік та заміну їх, де доцільно, цивільними – утримання останніх набагато дешевше.
Триває пошук можливостей пом’якшення процесу повернення військових до цивільного
життя. Адже реформа так чи інакше зачіпає понад три мільйони людей: 1,5 млн. військо
вих пенсіонерів, сотні тисяч зайнятих у ВПК, самі військові та члени їхніх родин. На
думку першого заступника голови парламентського Комітету Верховної Ради України з
питань національної безпеки та оборони Бориса Андресюка, “механічне скорочення є
неприпустимим”, оскільки без “чіткої програми реформування й скорочення армії, чітких
соціальних гарантій тим, кого звільняють, аби вони були впевнені у своєму завтрашньому
дні, – ми можемо повністю втратити боєздатність нашої армії”. Звісно за планованого до
2005 року скорочення 155 тисяч кадрового складу Збройних Сил військовослужбовець
дбатиме більше не про службу чи боєготовність країни, а про своє майбутнє.
Нині профільний Комітет Верховної Ради України працює над законопроектом “Про
загальну структуру і чисельність Збройних Сил України у зв’язку з їх реформуванням”, що
передбачає внесення змін до чинного законодавства з метою забезпечення соціального
захисту військових, які звільнюються у запас, та враховує інтереси і курсантів, і тих, хто
перебуває на військовій службі останні місяці перед пенсією. З прийняттям цього закону
кожен військовослужбовець знатиме, яку саме допомогу та який розмір компенсації на
дасть йому держава у зв’язку зі звільненням у запас. До нового закону, за словами Б. Анд
ресюка, буде закладено принципи, які не дозволять полишити людей напризволяще.
Обвального та невмотивованого скорочення не повинно бути.
Проблема соціальної адаптації звільнених у запас військовослужбовців є гострою для
більшості країн, які мають відносно велику армію. Однак в Україні, посткомуністичній
державі, військова реформа ускладнюється тим, що вона здійснюється в умовах болючої
зміни суспільного ладу, економічної кризи, високого (й постійно зростаючого) рівня без
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робіття. Сьогодні кількість військовослужбовців, які підпали під скорочення, значно пе
ревищує кількість звільнених через закінчення терміну служби. У цьому зв’язку особли
вої ваги набуває досвід адаптації офіцерів до умов цивільного життя, накопичений як в
Україні, так і за її межами.
Проблемам соціальної адаптації колишніх військовослужбовців присвячені праці
науковців Ткачука Р., Панова А., Зубкова С., Мельника С. та інших.
Звільнення військовослужбовців відбувається в умовах зростання пропозиції робочої
сили на ринку праці та скорочення попиту на неї, що знижує можливості служби зайня
тості у їх працевлаштуванні. При цьому до центрів зайнятості звертається лише незначна
частка цієї категорії незайнятих, оскільки для них не передбачені квоти. Крім того, цен
три зайнятості сьогодні можуть забезпечити професійне перенавчання обмеженої
кількості колишніх військовослужбовців, що стоїть на заваді їхній повноцінній адаптації
до цивільного життя.
Таким чином, вивчення проблем колишніх військовослужбовців та умов, які сприя
ють їхній соціальній адаптації, є актуальним, новим та необхідним напрямом наукових
досліджень.
Людині для того, щоб змінити напрям своєї трудової діяльності, необхідно спочатку
адаптуватися до нових умов життя. Важко навіть скласти перелік усіх психологічних про
блем, з якими стикаються військовослужбовці, звільнені у запас. Для кожного вони інди
відуальні, але є і одна спільна риса: військовослужбовці, які звикли до субординації, підпо
рядкування та наказів, дуже гостро сприймають цивільний порядок речей. Їх звичка до
безумовної дисципліни, яка трактувалася в армії як запорука успішної служби, на новому
місці часто зіштовхується з безпечністю цивільних колег.
В Україні свого часу мала успіх програма “Соціальна адаптація військовослужбовців”
Міжнародного фонду “Відродження” (яка фінансувалась відомим американським філан
тропом Дж. Соросом), що значною мірою був зумовлений рішенням спонсора віддати
гроші безпосередньо до рук самих офіцерів запасу. Розробники проекту та його вико
навці, які на собі відчули складність адаптації під час економічної скрути, наполегливо
взялися до роботи.
Певний час держава орієнтувалася на Програму Європейського Співтовариства
(TACIS), розробниками якої були західні фахівці. Кваліфікація закордонних помічників
не викликає сумнівів, але їм не завжди вдавалося розібратися в місцевих реаліях. Так тра
пилося, що Програма TACIS виявилася корисною насамперед для громадян країн ЄС, які
отримали пристойну зарплатню за свої консультаційні послуги.
Процес адаптації колишніх військовослужбовців відбувається як перехід її суб’єктів
із системи “кадрова армія України” до системи “ринкова Україна”. При цьому дана кате
горія населення набуває нової якості.
Плануючи діяльність з адаптації, важливо мати якісну характеристику цього контин
генту людей, інформацію про його кількість і розподіл по регіонах, а також вік та про
фесійні якості. За замовленням Програми Європейського Співтовариства TACIS Інститут
соціології Національної академії наук спільно з Міністерством оборони України та Інсти
тутом регіональної безпеки провели наукове дослідження з визначення характеристик
потоку військовослужбовців, які звільнятимуться до 2005 року, існуючого на ринках праці
різних регіонів України попиту на конкретні професії тощо. Виявлена щорічна кількість
звільнених (близько 20 тисяч) та їх розподіл по регіонах надали можливість визначити
обсяг потрібного фінансування на їх соціальну адаптацію.
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Суб’єктами адаптації Програми TACIS є три категорії людей: військовослужбовці,
звільнені у запас після 1 січня 1995 року, члени їхніх родин та офіцери, яких мають звільни
ти протягом поточного року.
До категорії військовослужбовців належать кадрові військові: прапорщики, мічмани,
офіцери, генерали та адмірали, які служили у Збройних Силах, Службі безпеки, Прикор
донних військах, Національній гвардії, Міністерстві внутрішніх справ. Представники цієї
категорії завжди відчуватимуть потребу служити Батьківщині. У загальній характеристиці
йдеться лише про ті їхні якості, які мають значення в контексті адаптації. Важливо, що
офіцери мають багатий досвід керування людьми, його, вважають профільні фахівці, дос
татньо для роботи на посадах перших керівників та менеджерів середньої ланки у сфері
бізнесу. Люди, які тривалий час служили в армії, як правило, корпоративні, вміють швид
ко не лише організувати, а й організовуватися. Як свідчить практика, властиве їм почуття
субординації сприяє здоровій робочій атмосфері в колективі. Отже, особливості характе
ру військовослужбовця можна вважати позитивом. Зазвичай, це люди з потенційно силь
ними діловими якостями і високим інтелектом. Коли офіцерові надати на початковому
етапі адаптації необхідну підтримку, його внесок може бути досить вагомим не лише у
розвиток економіки, а й процес демократизації суспільства. Але реалізації потужного
потенціалу офіцера заважає відсутність знання ринкової економіки, набути які він, навіть
за великого бажання, не мав можливості. Українське законодавство забороняє під час
служби в армії займатися підприємницькою діяльністю.
Таким чином, фактично без знань, які можна застосувати у цивільному житті, з віднос
но великою пенсією (або й без неї у разі дострокового звільнення) людина опиняється у
вирі проблем. Багато офіцерів не мають власного житла, а на оренду його – коштів. За
статистикою близько 70 відсотків офіцерських дружин є безробітними. “Мотаючись” із
чоловіком по країні, більшість жінок не встигла набути професію. Отож дружина без ро
боти, чоловік, коли й мав у цивільному житті якусь професію, навички, то з часом втратив
їх. Грошей за роки служби (навіть бездоганної) накопичити не вдалося, при тому, що
служба в армії за радянських часів вважалася досить престижною. Отже, не можна скидати
з рахунку й психологічний стрес людини, яка, втративши свій соціальний статус, страж
дає від необхідності починати все з нуля, вписуватися в чужий їй світ ринкових відносин.
До всього цього слід додати відсутність (до липня 2004 року) законодавства, яке б захища
ло права офіцерів запасу.
У цьому контексті не тільки у звільнених у запас військовослужбовців виникають
проблеми, потерпає від цього й сама держава, якщо вона неспроможна задіяти значну
частину інтелектуального потенціалу нації, якою є офіцери. Якщо не використовувати
їхній трудовий потенціал, то багато з них, будучи професіоналами, яких не один рік вчи
ли користуватися сучасною зброєю, можуть потрапити до “тіньовиків” та поповнити кри
мінальні структури. Наприклад, дані соціологічних опитувань, які провів експерт Інсти
туту проблем зайнятості РАН Микола Федоров, свідчать про те, що 26% опитаних звільне
них у запас військовослужбовців отримували пропозиції щодо роботи у кримінальних
структурах.
Оцінка життєздатності Програми TACIS здійснюється за кожним із компонентів си
стеми адаптації. З цією метою обліковуються дані, які зіставляються з плановими:
• кількість перенавчених (за видами перенавчання і категоріями тих, хто пере
навчився);
• кількість працевлаштованих;
• кількість створених “офіцерських” підприємств;
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•
•

кількість створених нових робочих місць;
кількість військовослужбовців, які пройшли медикопсихологічну реабілі
тацію.
Основним показником ефективності розв’язання завдань адаптації, що відбиває
кінцевий результат процесу, має бути співвідношення кількості працевлаштованих військо
вослужбовців до загального числа тих, хто потребує працевлаштування.
Процес адаптації офіцерів запасу можна вважати успішно завершеним тільки тоді,
коли люди працевлаштовані і одержують нормальну (у зіставленні з середньою по країні/
регіону) заробітну плату. За високого рівня безробіття вирішити це завдання можна лише
шляхом створення нових робочих місць, насамперед у сфері малого бізнесу.
Основу оперативного керування регіональними підрозділами Програми становить
система щомісячних моніторингових обстежень, де використовуються два методи опиту
вання: анкетування (індивідуальне та аудиторне) і телефонне.
Група дослідників НАН України протягом липнягрудня 1997 року вивчала соціальні
проблеми, що виникали у кадрових військовослужбовців у процесі навчання в системі
регіональних центрів соціальної адаптації військовослужбовців (РЦСАВ) та їхнього пра
цевлаштування. Ці ж проблеми аналізувалися і серед членів сімей військовослужбовців.
Головна увага зосереджувалась на вивченні задоволеності респондентів реальною ефек
тивністю різних напрямів виконання Програми TACIS.
Методика дослідження передбачала використання соціологічної анкети – основно
го інструментарію вивчення. На відміну від попереднього дослідження цієї проблеми
(січень – квітень 1996 року), дослідницький інструментарій (анкета) було модифіковано.
Соціальні наслідки допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей, наданої РЦСАВ,
мають три аспекти:
• особистий, що стосується самої людини;
• мікросоціальний (родина, безпосереднє соціальне оточення);
• макросоціальний (соціум).
Дослідження спрямовувалось на аналіз і виявлення: цінності соціальної допомоги,
наданої РЦСАВ; використання набутих знань та практичних навичок у широкому кон
тексті розв’язання соціальноекономічних завдань, що стоять перед нашою державою;
реальної соціальної захищеності звільнених у запас військовослужбовців, певної гарантії
“неучасті” їх в акціях протесту та в “гарячих точках” планети.
Соціологічним опитуванням було досягнуто вирішення таких завдань:
• визначення соціальних характеристик звільнених у запас кадрових військо
вослужбовців та членів їх родин, яким надавали допомогу РЦСАВ;
• виявлення пріоритетності форм допомоги, яку отримали кадрові військо
вослужбовці та члени їхніх сімей у РЦСАВ;
• з’ясування задоволеності різними формами допомоги РЦСАВ;
• аналіз соціальних наслідків допомоги, наданої РЦСАВ;
• виявлення пріоритетності чинників, що визначають ефективність роботи
РЦСАВ;
• аналіз причин, які утруднюють працевлаштування звільнених у запас військо
вослужбовців.
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Опитування було проведене серед військовослужбовців, звільнених у запас, офіцерів,
які служать, але включені до плану звільнення, та членів сімей цих двох категорій.
У процесі дослідження були використані “Реєстраційні картки” та “Анкети праце
влаштування”, які заповнювалися з липня 1996 року. Було проаналізовано близько 10
тисяч документів.
Відповідно до Указу Президента України від 21.09.2002 р. № 849 “Про програму
соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
на період до 2005 року” Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної
політики України розробив Робочий план щодо організації виконання цього документа,
що передбачав співпрацю державної служби зайнятості з регіональними центрами пра
цевлаштування військовослужбовців.
Начальникам військових гарнізонів, командирам військових частин, начальникам
військкоматів областей та районів надсилали інформаційні листи про можливості дер
жавної служби зайнятості щодо сприяння у соціальній та професійній адаптації військо
вослужбовців та членів їх родин, надання інформаційноконсультаційних та профорієн
таційних послуг.
У 2004 році Вінницький, Дніпропетровський, Запорізький та Харківський обласні,
Київський міський центри зайнятості уклали Угоди про співпрацю з регіональними цент
рами працевлаштування військовослужбовців щодо обміну інформацією, надання кон
сультаційних послуг, сприяння у працевлаштуванні, забезпечення професійної підготов
ки з урахуванням специфіки та потреб ринку праці, створення умов для розвитку само
зайнятості, залучення до участі в оплачуваних громадських роботах колишніх військово
службовців. Передбачалось укладення таких угод регіональними центрами працевлашту
вання військовослужбовців з Львівським, Тернопільським та Хмельницьким обласними
центрами зайнятості.
Крім того, Луганський обласний центр зайнятості уклав угоду про співпрацю з облас
ною організацією із соціального та правового захисту офіцерів та військовослужбовців
запасу, а Київський міський центр зайнятості підписав договір про співробітництво із
Всеукраїнською громадською організацією “Українська Асоціація звільнених у запас кад
рових військовослужбовців”.
У регіонах, де робота зі створення регіональних центрів працевлаштування військо
вослужбовців триває, базові центри зайнятості активізували свою взаємодію з командира
ми місцевих військових гарнізонів та військових частин.
З метою інформування військовослужбовців про послуги, які надає державна служба
зайнятості, базові центри проводять виїзні інформаційні консультації у військових час
тинах, а також традиційні інформаційнометодичні семінари для керівників підприємств,
установ та організацій, на які запрошують представників військових формувань. На семі
нарах надається інформація про чинні норми законодавства про працю і зайнятість насе
лення та роботу правління і виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державно
го соціального страхування України на випадок безробіття.
Державна служба зайнятості здійснює комплекс заходів щодо соціальної адаптації та
реалізації трудового потенціалу військовослужбовців, скорочених без права на пенсію, та
тих, хто звернувся до служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні.
Військовослужбовці та члени їхніх родин, які звернулися до державної служби зай
нятості, мають можливість отримати інформацію про ситуацію на ринку праці, профорі
єнтаційні послуги, можливість перенавчитися чи підвищити кваліфікацію, а також отри
мати одноразову допомогу з безробіття для заняття підприємницькою діяльністю.
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Протягом І кварталу 2003 року до державної служби зайнятості звернулося лише 312
військовослужбовців, звільнених у зв’язку зі скороченням чисельності або штату без пра
ва на пенсію, з них за сприянням служби зайнятості було працевлаштовано 41 військово
службовця.
Колишні військовослужбовці – досить специфічний об’єкт соціальної політики дер
жави. Через специфіку їхньої професійної підготовки, стереотипів мислення і поведінки,
які сформувалися за роки служби в Збройних Силах, їхній перехід до нових соціально
професійних груп завжди пов’язаний зі значними проблемами. Це зумовлює об’єктивну
необхідність спеціальних програм державної (громадської) допомоги в адаптації їх до
нових умов соціального середовища. Експерти відзначають, що у другій половині 1990х
років в Україні склалася ситуація, яка істотно відрізняється від ситуації початку 90х років,
коли такі програми почали реалізовуватися. У нинішніх умовах соціальна адаптація
військових відбувається з більшими ускладненнями, тому що обмежений сам ринок праці,
зросли вимоги до якості та форм професійної підготовки, менш сприятливим є середови
ще підприємницької активності, суворішими стали вікові обмеження.
Проблеми соціальної адаптації колишніх військовослужбовців є актуальними для
країн і близького, і далекого зарубіжжя.
У Російській Федерації підбито перші підсумки реалізації програми “Соціальна адап
тація військовослужбовців”. Пілотний проект був задуманий Інститутом “Відкрите Сус
пільство” (фонд Сороса) як структура, здатна сприяти підтримці діючих та створенню
нових центрів соціальної адаптації військовослужбовців, завданням яких є перенавчання,
працевлаштування, соціальнопсихологічна реабілітація звільнених у запас або відставку,
а також членів їхніх родин.
До програми було підключено центри соціальної адаптації у Московській, Нижего
родській, Калінінградській, Смоленській та Астраханській областях. У співробітництві з
місцевими адміністраціями були профінансовані навчальні програми та закуплено необ
хідне обладнання. У 1998 р. за Програмою 3760 осіб пройшло навчання, з них 3064 були
працевлаштовані. Витрати на перепідготовку одного військовослужбовця складали 200
дол. США. У 1999 р. на ці цілі було витрачено 310 тис. дол. США, цивільні професії
отримали 1400 осіб.
Фінансову допомогу процесу соціальної адаптації військовослужбовців Російської
Федерації Німеччина призупинила у 1997 р., а ЄС – у 1998 році. Тільки Міноборони
Великобританії продовжувало фінансувати 7 навчальних центрів для російських військо
вослужбовців (3,3 млн. фунтів стерлінгів на 3 роки).
Реформа Збройних Сил Російської Федерації та значні вивільнення особового складу
вже збагатили медичну термінологію синдромом гострих психічних реакцій, про що
свідчить директор програми САВ Вадим Калінічев. Це і є стрес, який переживають військо
вослужбовці після звільнення в умовах безробіття та безвихідності. Зростає інвалідність,
підвищується захворюваність та смертність, що спричиняє додаткову навантаженість на
соціальну сферу. На ринку праці цій категорії громадян не доводиться сподіватися на
швидкий успіх. Роботодавці часто віддають перевагу менш підготовленим, але молодим
претендентам.
Наприклад, Інститут проблем зайнятості РАН вивчав у Москві становище офіцерів,
звільнених у запас у період з 1994 по 1996 роки. більш як третина з них пішли працювати
в охоронні агентства. Загалом це відповідає пересічній думці, що колишні військовослуж
бовці можуть розраховувати тільки на такий варіант. Однак вже через рік кількість працю
ючих в охороні колишніх офіцерів зменшилася наполовину при одночасному збільшенні
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їхньої частки серед тих, хто посів керівні позиції. У Москві до 10% колишніх військово
службовців займаються підприємництвом (це у 2 рази більше, ніж у Росії), і ще 70% мають
епізодичні доходи від заняття бізнесом.
Одним із виходів для колишніх військовослужбовців є їх залучення до сфери малого
підприємництва.
Принципових зрушень в цьому напрямі в Україні та Росії вдається домогтися за до
помогою бізнесінкубаторів. Вони створюють сприятливі умови для офіцерських
підприємств на початковому етапі їх роботи. Пільги включають низьку орендну плату за
приміщення, оргтехніку та комунікаційне обладнання, юридичне, маркетингове, та фінан
сове консультування. Нове підприємство витрачає мінімум коштів на інфраструктуру, вкла
даючи прибуток у нарощування бізнесу або виробництва. Завдяки бізнесінкубаторам
малі підприємства з самого початку своєї діяльності привчаються дотримуватися юри
дичних норм.
У Севастопольському гарнізоні з 2003 року в рамках спільного проекту головного
управління виховної роботи Міністерства оборони України і ОБСЄ “Соціальна адапта
ція військовослужбовців Збройних Сил України” на базі Севастопольського національ
ного технічного університету розпочали роботу курси для офіцерів, які плануються най
ближчим часом до звільнення в запас. Як повідомляє пресслужба Міноборони України,
40 відібраних військовослужбовців у двох групах навчаються за такими напрямами: су
часні інформаційні технології в економіці та управлінні; економіка та організація
підприємницької діяльності. Крім викладачів Севастопольського національного техніч
ного університету, у навчанні беруть участь представники з Норвегії. По закінченню курсів
слухачам видають дипломи міжнародного зразка. Проект “Соціальна адаптація військо
вослужбовців Збройних Сил України” також передбачає подальше працевлаштування слу
хачів за сприяння Міжнародного фонду соціальної адаптації. Фінансування навчання
військовослужбовців здійснює уряд Норвегії.
Серед умов, за якими відбувається відбір для навчання, зокрема, такі: стаж військової
служби у Збройних Силах України має бути не менше 5 років, вік військовослужбовця – не
вище 50 років, кожен бажаючий закінчити курси повинен успішно скласти вступний тест.
Перевага при відборі надається військовослужбовцям, які закінчують або закінчили
військову службу без права на пенсійне забезпечення. Організаційні питання щодо відбо
ру кандидатів на навчання вирішує управління виховної роботи Головного командування
ВМС Збройних Сил України.
У багатьох сферах діяльності колишні військові, які знайомі із суворою дисциплі
ною, вважаються найбільш надійними кадрами.
Так, у Російській Федерації Московський центр зайнятості проводить ярмарки ва
кансій для колишніх військовослужбовців. Серед роботодавців – представники фірм,
банків та організацій самого широкого спектра діяльності. Особливо зацікавлені у прий
нятті на роботу колишніх військовослужбовців страхові та консалтингові агентства,
міграційні та митні служби. Найбільш широко були представлені підприємства охорон
ного профілю. Основна спрямованість їх діяльності – це безпека бізнесу. У наш час при
ватна охоронна діяльність потребує високого професіоналізму. Академія безпеки “Пет
рівка” (м. Москва) – одна з найавторитетніших у місті. Саме тут здійснюється підготовка
не тільки охоронників, а й детективів, профільних фахівців усіх рівнів. За три останніх
роки в Академії пройшли перепідготовку, здобули професію та ліцензію, працевлаштува
лися понад 2 тисячі слухачів.
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У США Міністерство праці завчасно розробило програму запобігання масовому без
робіттю на випадок звільнення у запас великої кількості військовослужбовців та персона
лу оборонних підприємств. Додатково створені бюро з працевлаштування на тимчасову
роботу у тих регіонах, де виникла загроза збільшення безробіття. Мета створення цих
бюро – надання інформації про можливість отримання роботи в іншому місці. Завчасно
сформовано “банки нових робочих місць”, внаслідок чого вплив скорочення збройних
сил на безробіття у країні був значно послаблений. Наприкінці 1960х років такі банки
діяли у 10 великих містах США, а у 1970 р. вони були відкриті ще в 45 містах. Кожен банк
мав введену у комп’ютер інформацію про всі вакансії у регіоні та країні.
Міністерством праці США було розроблено програми перепідготовки робочої сили
(якими охоплено у 1969 р. 1 млн. осіб), вартість яких – 2 млрд. доларів на рік. Ці програми
були спрямовані переважно на людей, які вже давно шукають роботу, виконували функцію
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців та працівників підприємств воєн
ної промисловості. Спеціальна програма була передбачена для тих, хто зовсім не володів
цивільною спеціальністю. Навчання за цією програмою проводилося на воєнних базах.
Спеціальні програми були також призначені для солдатафроамериканців. Для однієї з
таких програм Міністерство торгівлі організувало Управління у справах дрібного бізнесу,
завданням якого було надання допомоги афроамериканцям при створенні власних
підприємств. Ті з них, які продемонстрували свої підприємницькі здібності та кваліфіка
цію, отримали від Управління позику та технічну допомогу.
Значна роль у перепідготовці колишніх військовослужбовців приділялася приват
ним фірмам, які направляли своїх експертів на воєнні бази. Ці фірми готували військово
службовців до таких видів діяльності, як управління бензоколонками або доставляння
посилок, після чого їм надавалася робота на підприємствах тих приватних фірм, які брали
участь у програмі перепідготовки колишніх військовослужбовців.
До цієї програми було також підключено поліцейське управління, що проводило
набір кадрів.
У структурі державних органів США є Управління у справах ветеранів, що займається
питаннями соціального захисту ветеранів. Це управління разом з міністерствами оборо
ни та праці розробили та реалізували серію програм з пошуку робочих місць для ветеранів
війни у В’єтнамі та надання їм можливості продовжити освіту. З метою поліпшення інфор
мованості ветеранів війни на призивних пунктах було організовано курси лекцій про те,
яку допомогу можуть отримати демобілізовані військовослужбовці, а фахівці цього феде
рального агентства проводили інтерв’ю з бажаючими залишитися у рідному місті та тими,
хто потребував допомоги при влаштуванні на роботу.
Враховуючи все вищесказане, вважаємо за потрібне поставити на розгляд кілька про
позицій, які, на нашу думку, мають бути здійснені:
на державному рівні:
• внести доповнення до ст. 5 Закону України “Про зайнятість населення” щодо
бронювання робочих місць для військовослужбовців, звільнених у зв’язку зі
скороченням штату без права на пенсію, на підприємствах, де доцільно ви
користовувати їхні професійні знання та досвід;
• розробити та впровадити систему моніторингу адаптації колишніх військо
вослужбовців до умов “цивільного” життя, що дозволить прогнозувати хід,
виявляти негативні тенденції розвитку цього процесу та розробляти заходи з
їх подолання;
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на регіональному рівні:
• розробити цільові програми перепідготовки та працевлаштування військо
вослужбовців, звільнених у запас, передбачаючи потреби сфери індивідуаль
ної трудової діяльності (відкриття власного бізнесу);
• у центрах зайнятості розробити інформаційнометодичні та довідкові мате
ріали для роботи з колишніми військовослужбовцями, призначені як для
працівників служби зайнятості, так і для довідковоконсультаційних пунктів
військових частин, з роз’ясненням положень Закону України “Про зайнятість
населення”, порядку працевлаштування, навчання та перенавчання, ситу
ації на ринку праці регіону тощо;
• розробити систему взаємодії центрів зайнятості та війсккоматів у питаннях
працевлаштування військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та
членів їхніх родин;
• здійснювати у військових формуваннях профорієнтацію та профвідбір серед
військовослужбовців, які мають бути вивільнені з армії.
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Воспроизводство научных кадров является одним из основных факторов устойчиво
го развития научнотехнического потенциала страны. Выработка, принятие и реализа
ция решений, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала науки, обес
печение его жизнедеятельности, установление порядка и процедур, определяющих наи
более эффективное использование человеческих ресурсов, составляют кадровую полити
ку в науке [1].
Научная сфера Украины не испытывает недостатка в источниках пополнения кадров:
в стране сложилась ситуация, когда каждый шестой выпускник вуза не может найти себе
работу по специальности. Это объясняется, в частности, тем, что молодые кадры наибо
лее уязвимы на рынке труда с его возрастающими диспропорциями в спросе и предложе
нии рабочей силы. По данным Е.В. Бирченко [2], рост численности вузов в Харькове,
например, идет опережающими темпами, что вступает в противоречие с реальными по
требностями экономики в специалистах с высшим образованием. Аналогичная ситуация
сложилась и в других крупных городах страны. Вузовская система выпускает достаточное
(если не избыточное) количество молодых специалистов, а научная сфера не в состоянии
предложить всем желающим работать в науке адекватные условия трудоустройства.
В данной статье на основе статистических данных проводится сравнение подготовки
кадров высшей квалификации в научноисследовательских институтах и вузах Украины.
Приведены результаты социологического исследования по проблемам возрастной струк
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туры научных кадров Национальной академии наук, включая оценки молодых ученых по
разным аспектам деятельности академии.
В годы трансформации экономики и общества, несмотря на сложные условия, наука
Украины, в основном, сохранила свой кадровый потенциал, хотя и не без внешней помо
щи зарубежных научных фондов. Продуцирование и практическое использование новых
научных результатов все в большей степени становится источником обеспечения жизне
деятельности экономики, построения независимого государства, формирования граж
данского общества и роста национального самосознания. Расширяются возможности для
свободы научного творчества, открытого обмена информацией и международного сотруд
ничества. Однако системный кризис, сопровождающий период социальнополитичес
кого переустройства страны, привел к тому, что перед наукой встали новые трудности:
крайне недостаточное бюджетное финансирование не обеспечивает своевременного об
новления материальнотехнической базы науки, создания нормальных условий жизни и
труда ученых, его достойной оплаты.
Такая ситуация, не способствующая омоложению и закреплению кадров, характерна
для всех постсоветских государств. Например, по оценкам российских исследователей,
процесс старения занятых в научной сфере, вызванный оттоком из науки молодых ученых
и отсутствием достаточного для нормального воспроизводства кадров притока молодежи,
принял угрожающие масштабы: в настоящее время в России 48% исследователей старше
50 лет [3]. Сложившаяся возрастная структура ведет к истощению кадровых ресурсов на
уки, создает угрозу разрыва между поколениями ученых и, в конечном счете, замедляет
научный прогресс.
Специфика советского типа организации науки, когда фундаментальные (и приклад
ные) исследования проводятся в академических институтах, а подготовка научных кадров
осуществляется в основном вузами, обусловила наличие разрыва между этими двумя необ
ходимыми составляющими для формирования научнокадрового потенциала. Искусствен
ное разделение этих двух сфер привело к тому, что и в советское время постоянно дискути
ровался вопрос о том, как интегрировать науку и образование. Научная система независи
мой Украины хотя и претерпела существенные изменения, не создала целостной системы
подготовки квалифицированных научных кадров всех уровней. Степень вовлеченности сту
дентов в научные исследования и разработки попрежнему остается невысокой.
По мнению Б.М. Фирсова, проблема взаимосвязи академической науки и высшей
школы является проблемой ликвидации административных барьеров, воздвигнутых в со
ветское время. Системы, производящие знания (академическая наука, вузовская наука,
отраслевая наука), должны быть сообщающимися сосудами [4].
Это утверждение справедливо и в отношении задачи подготовки научной смены.
Научноисследовательские институты академий наук “подключаются” к процессу подго
товки научных кадров высшей квалификации после получения молодыми специалиста
ми дипломов о высшем образовании. Таким образом, в отличие от своих сверстников в
других странах, молодые ученые позднее начинают научную карьеру, что требует повыше
ния эффективности работы аспирантуры и системы повышения квалификации в акаде
мических научных институтах.
В целом по Украине за годы реформ количество учреждений, осуществляющих под
готовку аспирантов, увеличилось с 291 в 1990 году до 479 в 2003 году, включая 244 научно
исследовательских института и 235 вузов [5].
Среди министерств и ведомств наиболее активны в подготовке кадров высшей квали
фикации Национальная академия наук Украины (27%), Министерство образования и
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науки (25%), Украинская академия аграрных наук (8%), Министерство здравоохранения
(4%), Академия медицинских наук (6%) и Министерство аграрной политики (4%). Число
аспирантов также увеличивается, однако качество подготовки оставляет желать лучшего.
Например, в 2000 г. 5,1 тыс. человек закончили аспирантуру, что на 1,3% больше по срав
нению с предыдущим годом, но из них защитили диссертацию в срок только 16,4% [6].
По данным государственной статистики общее число НИИ, которые занимаются подго
товкой аспирантов, превышает количество таких вузов, однако аспирантуры вузов более
многочисленны (табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели деятельности аспирантуры в Украине
Ïîêàçàòåëè
ÍÈÈ
×èñëî èíñòèòóòîâ,
êîòîðûå èìåþò
àñïèðàíòóðó
×èñëî àñïèðàíòîâ íà
êîíåö ãîäà
Ïðèåì â àñïèðàíòóðó çà
ãîä
Âûïóñê àñïèðàíòîâ
Â òîì ÷èñëå ñ çàùèòîé (%
îò âûïóñêà)
Âóçû
×èñëî âóçîâ, êîòîðûå
èìåþò àñïèðàíòóðó
×èñëî àñïèðàíòîâ íà
êîíåö ãîäà
Ïðèåì â àñïèðàíòóðó çà
ãîä
Âûïóñê àñïèðàíòîâ
Â òîì ÷èñëå ñ çàùèòîé

1990

1995

1999

2000

2003

173

215

214

224

244

4648

3984

4059

4205

4742

1398

1300

1270

1431

1546

1144
126 (11%)

921
114 (12%)

1005
76 (8%)

1013
100 (10%)

1031
91 (9%)

118

159

185

194

235

8726

13480

18241

19090

22364

2764

4961

6066

6313

7476

2233
458 (21%)

2451
437 (18%)

4063
746 (18%)

4119
742 (18%)

4702
914 (19%)

Источник: [5, 6].
Судя по числу выпускников аспирантуры, которые защитили кандидатские диссер
тации в срок, аспирантура вузов работает лучше. Но даже результаты вузовской аспиран
туры – недопустимо низкие, учитывая, что 91,9% аспирантов обучались за счет государ
ственных средств (платная аспирантура – 5,2%, другие источники финансирования –
2,9%). В условиях дефицита бюджетного финансирования встает вопрос о рационально
сти расходования средств на содержание аспирантуры. В статистических отчетах Госком
стата и НАН Украины принято из года в год писать об активизации работы аспирантуры
на том лишь основании, что увеличились затраты – на содержание еще большего количе
ства аспирантов.
Число научных институтов, имевших докторантуру, увеличилось с 49 в 1991 г. до 95 в
2000 г. и остается неизменным вплоть до 2003 года. За этот же период количество вузов,
которые имели докторантуру, увеличивается с 44 в 1991 году до 114 в 2000 году и продолжа
ет расти, составляя 120 в 2001 г., 130 в 2002 г. и 140 в 2003 г. [5].
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В 2000 году соотношение численности докторантуры вузов (883 чел., 78%) и научных
институтов (248 чел., 22%) примерно соответствует этому показателю по аспирантуре.
Если по результативности подготовки аспирантов вузы демонстрируют несколько луч
шие результаты, то в подготовке докторантов различия практически не наблюдается: лишь
9% докторантов вузов и 10% докторантов научных институтов защищают докторские дис
сертации в срок, при этом в 94,2% случаев источником финансирования являются бюд
жетные средства.
Возрастные структуры кандидатов и докторов наук в Украине дают дополнительную
информацию для оценки процесса воспроизводства научных кадров. За последние годы в
возрастной структуре категории докторов наук не было существенных изменений, однако
более чем на 10% увеличилась численность докторов наук в возрасте 61–70 лет (табл. 2).
По сравнению с 1995 годом в 2000 году стало меньше кандидатов наук в возрасте 31–40 лет
на 4% и больше их в возрасте 61–70 лет на 10%.
Таблица 2
Возрастная структура докторов и кандидатов наук в 1995 и 2000 гг.
Âîçðàñòíûå
êàòåãîðèè
Äî 30 ëåò
3140 ëåò
4150 ëåò
5155 ëåò
5660 ëåò
6170 ëåò
Ñòàðøå 70 ëåò
Âñåãî

1995
1
270
1826
1461
2604
2671
926
9759

Äîêòîðà íàóê
%
2000
0,01
2
3
232
19
1698
15
1658
27
1639
27
3778
9
1332
100 10339

%
0,02
2
16
16
16
37
13
100

1995
1104
11463
17426
8003
12097
6488
1029
57610

Êàíäèäàòû íàóê
%
2000
%
2
1815
3
20
9305
16
30
16654
28
14
9365
16
21
7398
13
11
12201
21
2
2003
3
100
58741
100

Источник: Рассчитано авторами по данным Госкомстата [6].
Национальная академия наук занимает особое место в подготовке кадров высшей
квалификации, на долю ее научных институтов приходится одна треть выпускников ас
пирантуры. Не умаляя значимости других задач, указанных в уставе НАН Украины [7],
проведение фундаментальных исследований и подготовка научных кадров высшей квали
фикации определяют эффективное функционирование Академии наук. По этим двум
направлениям работы осуществляется государственный контроль, оценка деятельности и
государственное финансирование научных институтов и академии в целом. В идеале, объе
мы выделяемых государством ассигнований должны опираться на показатели эффектив
ности исследований и подготовки научных кадров.
В последние годы численность научных кадров НАН Украины стабилизировалась,
однако обращает внимание тот факт, что научные работники составляют только 38% от
общего количества занятых в НАН Украины. Из числа научных работников 13 – 14%
занимаются научноруководящей деятельностью (табл. 3).
В целом структура научных кадров не претерпела существенных изменений за послед
ние годы. В НАН Украины продолжает использоваться должностная структура 1985 года,
основанная на пяти должностных уровнях научных сотрудников. Самой многочисленной
их категорией являются старшие научные сотрудники, что косвенно подтверждает поста
рение научных кадров академии. Действительно, младшие научные сотрудники составля
ют только 17 – 19%. Если увеличение доли младших сотрудников на 2% за год сохранится,
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это будет иметь позитивный эффект в изменении возрастной структуры кадров НАН Ук
раины в сторону омоложения.
Таблица 3
Структура кадров научных учреждений НАН Украины
Êàòåãîðèÿ ðàáîòíèêîâ
Âñåãî ðàáîòíèêîâ
Âñåãî íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ
Íàó÷íî-ðóêîâîäÿùèé ïåðñîíàë
Ãëàâíûå íàó÷íûå ñîòðóäíèêè
Âåäóùèå íàó÷íûå ñîòðóäíèêè
Ñòàðøèå íàó÷íûå ñîòðóäíèêè
Íàó÷íûå ñîòðóäíèêè
Ìëàäøèå íàó÷íûå ñîòðóäíèêè
Èíæåíåðû è äðóãèå

34959
13326
1784
214
1223
4654
2175
2316
960

2002
100%
13%
2%
9%
35%
16%
17%
7%

35134
13423
1839
213
1204
4570
2257
2511
829

2003
100%
14%
2%
9%
34%
17%
19%
6%

Источник: Рассчитано авторами по [8, 9].
Доля вспомогательных сотрудников (инженеров и других категорий) составляет очень
незначительную часть, что может негативно влиять на рациональность использования
рабочего времени старших категорий научных сотрудников. С развитием компьютерной
техники и современных информационных и коммуникационных технологий, более со
вершенной приборной базы, научновспомогательный труд стал менее востребован, од
нако, даже учитывая изменения в организации научноисследовательской работы, вспо
могательного персонала в академии явно недостаточно.
Мероприятия, проводимые в Национальной академии наук Украины по привлече
нию молодежи в науку, не привели к существенным изменениям возрастной структуры
научных кадров. Средний возраст научных сотрудников на начало 2004 года составляет
50,6 лет, докторов наук – 60,1 лет, кандидатов наук – 50,7 лет [9].
Проблемы научной молодежи и воспроизводства научных кадров были включены в
исследование состояния и перспектив развития Национальной Академии наук Украи
ны*. В рамках научного проекта было проведено анкетирование сотрудников академичес
ких институтов, из которых 16,6% опрошенных ученых составляли респонденты в возра
сте до 30 лет. В отделах институтов НАН Украины, участвовавших в опросе, доля молодых
ученых в возрасте до 30 лет составляла 17,6%. Максимально процент ученых в возрасте до
30 лет достигает в отделах секции физикотехнических и математических наук – 62%, в
секции химических и биологических наук – 40%, и в секции общественных наук – 34%.
Однако в выборке были и такие отделы, в которых возрастная группа до 30 лет вообще
отсутствовала (11% отделов). Почти половина сотрудников отделов находится в возрасте
50 лет и старше. Этот факт нельзя однозначно интерпретировать как недостаток возраст
ной структуры, так как востребованными являются опыт и квалификация ученых стар
ших возрастных групп. Однако только сбалансированная возрастная структура может обес
печить преемственность в науке и воспроизводство научных кадров. Вызывает озабочен
ность то, что ученые в возрасте 30–39 лет составляют только 13,5% численности отделов.
Через несколько лет может возникнуть дефицит опытных ученых, которые должны вести
научные направления и заниматься подготовкой научной смены.
*
«Функционирование и перспективы развития Национальной Академии наук Украины»,
ЦИПИН НАНУ, 2003–2004 гг. Опрошено 422 сотрудника и 108 заведующих отделами в институтах
трех секций Академии в Киеве, Донецке, Львове, Одессе и Харькове.
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По оценкам заведующих отделами, в 60,2% случаев кадровая структура отвечает зада
чам отдела (ФТМН – 61,8%, ХБН – 60%, ОН – 55,6%*). Однако почти треть опрошенных
заведующих отделами придерживается противоположного мнения. Заведующие отдела
ми, неудовлетворенные структурой кадров в своих отделах, отметили три основные про
блемы: недостаток молодых кадров (40,6%), недостаток вспомогательного персонала и
экспериментаторов (28,1%) и недостаток специалистов нужной квалификации среднего
возраста (21,9%).
По мнению заведующих отделами и научных сотрудников, основным препятствием
для повышения квалификации является недостаточное финансирование науки и недо
статки информационного обеспечения. Только один процент респондентов считают, что
повышение квалификации не имеет смысла, или не желают повышать квалификацию.
Можно согласиться с мнением ученых, что финансирование ограничивает возможности
квалификационного роста: это может быть связано с недостатком финансовых средств,
прежде всего, на проведение экспериментов или полевых исследований, а также дефици
том средств на командировочные расходы, проведение научных форумов, участие в кон
ференциях, на стажировки. Финансирование может ограничивать и информационные
ресурсы институтов, включая доступ в Интернет и обновление библиотечных фондов.
Наиболее остро недостаточное финансирование как препятствие для повышения квали
фикации ощущается заведующими отделами и научными сотрудниками в секции хими
ческих и биологических наук, тогда как научные сотрудники в секции общественных наук
более, чем их коллеги из других секций обеспокоены недостатком информационного
обеспечения. Это подтверждается данными о компьютерной обеспеченности. Именно в
секции общественных наук больше всего ощущается дефицит компьютеров.
Приведенные данные свидетельствуют, что, несмотря на сохранение масштабов под
готовки научных кадров высшей квалификации, проблемой остается качество и результа
тивность научнопедагогической деятельности в институтах Академии. Результаты соци
ологического опроса 2003–2004 гг. позволили обобщить мнение ученых об уровне подго
товки аспирантов к защите диссертаций и выявить причины, по которым молодые уче
ные не успевают своевременно подготовить диссертационные исследования. Мнения за
ведующих отделами по оценке изменения уровня подготовки научных кадров раздели
лись: около половины респондентов считают, что уровень подготовки аспирантов пони
зился (45,4%), по мнению 22,2% – не изменился, в 18,5% случаев – повысился. Сравне
ние по секциям Академии свидетельствует, что более благоприятно ситуация с подготов
кой аспирантов оценивается в секции химических и биологических наук.
Полученные результаты подтвердили известный факт, что главным препятствием для
проведения исследований (в том числе диссертационных) остается низкий уровень фи
нансирования и ресурсного обеспечения. На третьем месте по частоте упоминания нахо
дится такая причина, как отсутствие научного интереса. Некоторые ученые считают, что
общий низкий уровень фундаментальной науки в Украине и недостаточные связи с зару
бежными коллегами могут влиять на подготовку диссертаций. Недостаточное финанси
рование и ресурсное обеспечение острее чувствуются в секции химических и биологичес
ких наук. Ученые секции общественных наук склонны считать, что недостаток контактов
с зарубежными коллегами негативно влияет на подготовку диссертаций.
В последние годы сложилась ситуация, когда выпускники аспирантуры, защитив кан
дидатские диссертации, стремятся трудоустроиться там, где их труд лучше оплачивается,
*
Здесь и далее ФТМН – физикотехнические и математические науки; ХБН – химические
и биологические науки; ОН – общественные науки.
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или там, где есть больше перспектив для карьерного роста. Это важный вопрос с точки
зрения сбалансированной возрастной структуры научных кадров и преемственности в
науке. По полученным данным, низкая заработная плата является основной причиной,
по которой молодые ученые не остаются в науке. На втором месте по частоте упоминания
находится падение престижа научного труда. Низкий уровень ресурсного обеспечения
научных исследований, по мнению респондентов, также может влиять на ситуацию. В
секции общественных наук выше процент ответов, касающихся жилищного обеспечения
молодых ученых. Все эти вопросы взаимосвязаны: недостаточное финансирование фун
даментальной науки сказывается и на падении престижа научного труда, и на уровне
заработной платы, и на обеспечении молодых ученых жильем. Интересно мнение самих
молодых ученых по данному вопросу. Оказалось, что молодых ученых в возрасте до 30 лет
менее, чем в среднем по выборке, волнуют снижение престижа научного труда (43,5%)
или перспективы научного роста (14,5%), а большее беспокойство вызывает низкая зар
плата (94,2%) и особенно жилье (56,5%).
Результаты проведенного социологического опроса позволили зафиксировать неко
торые позитивные тенденции в отношении молодых ученых:
• молодые ученые (до 30 лет) по сравнению с другими категориями получают
больше международных грантов;
• прослеживается четкая зависимость использования компьютера от возраста
ученого: чем старше возрастная группа, тем меньше доля ученых, которые
пользуются компьютером, а в самой младшей группе ученых до 30 лет ком
пьютером пользуются лично все респонденты (моложе 30 лет – 100%, 31–40
– 93%, 41–50 – 86%, 51–60 – 81%, старше 60 лет – 55%);
• молодые научные сотрудники чаще других возрастных групп указывали ис
пользование компьютера для работы в Интернет: в группе моложе 30 лет
таких ответов было 74%, в группе старше 60 лет – 57%;
• молодые ученые больше стажируются за рубежом. Это можно объяснить тем
обстоятельством, что международные и зарубежные грантодатели ориенти
руются на молодежь, и возможностей для стажировок (участия в конферен
циях, летних научных школах и пр.) молодые ученые имеют больше. Опре
деленную роль в этом играют установки самих ученых. Младшие возрастные
категории сами активно ищут новые контакты и возможности для участия в
международной научной жизни. В этом им помогает в среднем лучшее зна
ние иностранных языков и навыки владения новыми информационноком
муникационными технологиями.
Наряду с вышеуказанными позитивными тенденциями, результаты опроса позволи
ли выявить слабые стороны в работе с молодежью. Молодые ученые меньше вовлечены в
творческие контакты с коллегами в других организациях Украины и ближнего зарубежья.
Среди молодых ученых процент тех, кто имеет вторичную занятость, выше, чем в среднем
по выборке. Причем именно молодые ученые до 30 лет в большей степени, чем другие
возрастные группы имеют вторичную занятость вне науки. Если учесть, что вторичная
занятость в НАН Украины в среднем занимает 27% рабочего времени, можно сделать
вывод, что молодежь только на треть своего потенциала вовлечена в научную деятель
ность. Может быть поэтому среди молодежи выше процент тех, кто готов уйти из науки,
если появится такая возможность.
Анализ сложившейся ситуации и результаты социологического опроса в НАН Укра
ины дают возможность сделать вывод о том, что воспроизводство научных кадров может
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быть обеспечено при соблюдении ряда условий. Необходимо существенно повысить уро
вень финансирования науки, что позволит повысить престиж научного труда, привлека
тельность научной деятельности для молодежи, повысить материальное обеспечение
молодых ученых, создать благоприятные условия для научного творчества.
Одним из ресурсов пополнения научных кадров Украины молодыми учеными мо
жет стать возвратная миграция, то есть возвращение украинских студентов, аспирантов
и молодых ученых изза рубежа. Представляется целесообразным организовать систему
учета украинских студентов и молодых ученых за рубежом; поддерживать с ними кон
такт, проводить совместные научные проекты, используя, таким образом, потенциал
молодых украинских ученых в интересах Украины без физического их возвращения.
Активизация деятельности общественных научных организаций, в том числе молодеж
ных, частных университетов и научных центров могут также содействовать возвратной
миграции и привлечению талантливой молодежи в науку. Расширение международного
научного сотрудничества и интеграция в Европейское научное пространство могут рас
сматриваться как средство создания более благоприятных условий для научного творче
ства и привлечения научной молодежи, в том числе, украинских выпускников и аспи
рантов зарубежных вузов.
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директор департаменту обстежень домогосподарств
Держкомстату України
У житті, як правило, більшого успіху
досягає той, хто володіє кращою інформацією.
Бенджамін Дізраєлі
Посилення соціальної орієнтації ринкових перетворень економіки визначено стра
тегічним напрямом розвитку України. На нинішньому етапі найбільш актуальними зав
даннями є реалізація ефективної адресної соціальної політики та удосконалення соціаль
ного управління на всіх рівнях. Практичне їх розвязання потребує поліпшення відповід
ного інформаційноаналітичного забезпечення: застосування комплексних підходів та
різних джерел даних для поглиблених досліджень матеріального становища населення
України, впливу економічного зростання на добробут домогосподарств, дієвості окремих
заходів щодо соціального захисту вразливих верств населення, визначення ризиків та фак
торів, що уповільнюють поліпшення матеріального становища населення, для розробки
відповідних упереджувальних заходів [3]. З огляду на те, що будьяке демократичне сус
пільство прагне до самопізнання [8, с.101], застосування комплексних підходів у дослід
женнях соціальної сфери сприяє підвищенню якості цього напряму інформування гро
мадськості, і, відповідно, розвитку демократичних засад в Україні.
Комплексний аналіз матеріального становища населення України передбачає вико
ристання системи різних джерел даних: інформації державних статистичних спостере
жень, адміністративних даних, отриманих на основі спостережень, які проводять органи
державної влади (за винятком органів державної статистики) і місцевого самоврядування,
інші юридичні особи, а також – даних соціологічних обстежень [4].
До набуття Україною незалежності статистична та соціологічна інформація дослід
жувалися відокремлено, офіційні дані щодо фактичного життєвого рівня населення до
початку 1990х років були “закриті” для широкої громадськості, а інформація щодо
суб’єктивних оцінок населенням рівня задоволення своїх потреб була практично відсут
ньою. Ринкові перетворення в економіці, зростаюча диференціація життєвого рівня різних
верств населення, і пов’язане з цим загострення проблеми бідності, підвищення зацікав
УДК 331.215.4(477)
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леності органів влади та суспільства в цілому в отриманні об’єктивної інформації спричи
нило потужний поштовх розвитку нових вибіркових державних статистичних спостере
жень та соціологічних опитувань населення. Якщо за часів Радянського Союзу органи
державної статистики здійснювали лише вибіркове обстеження бюджетів сімей, то тепер
на постійній основі проводяться три базових вибіркових обстеження населення: умов
життя домогосподарств, економічної активності та сільськогосподарської діяльності на
селення у сільській місцевості.
Останніми роками для поглиблених всебічних досліджень матеріального становища
населення застосовуються різні джерела даних з їх подальшою інтеграцією в єдині уза
гальнюючі системні показники. Так, надзвичайно потужні аналітичні можливості для
формування стратегічних змін не тільки у соціальній, а й в економічній політиці на за
гальнонаціональному та регіональному рівнях має індекс людського розвитку, розробле
ний під керівництвом членакореспондента НАН України Е.М.Лібанової. Питаннями
дослідження матеріального становища населення займаються й такі відомі українські
вчені, як проф. А.Ф. Ревенко, Ю.І. Саєнко, В.І. Паніотто, Л.М. Черенько та ін. Однак
нерідко у дослідженнях використовуються або виключно “об’єктивні” оцінки (тобто
інформація з адміністративних джерел), або, навпаки, лише інформація, отримана на
основі соціологічних опитувань. Отже, потребує розвитку системний підхід до дослід
жень соціальної сфери на постійній основі із застосуванням обох типів інформації.
Метою цього дослідження є аналіз матеріального становища населення України на
основі поєднання об’єктивних і суб’єктивних оцінок, а також даних різних інформацій
них джерел. Відповідно завданнями дослідження є:
• аналіз рівня добробуту населення на основі об’єктивних оцінок (даних ста
тистики національних рахунків, статистики праці, державного вибіркового
обстеження умов життя домогосподарств (в частині фактичних витрат і до
ходів населення);
• розвиток та поглиблення аналізу матеріального становища населення із за
стосуванням “суб’єктивних” оцінок, отриманих на основі інтеграції до про
грами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, що передбачає
збирання інформації для розрахунків “фактичних” індикаторів для характе
ристик демосоціальних та інших явищ у соціальній сфері (складу домогос
подарств, рівнів та структури їх доходів, витрат та споживання й ін.), окре
мих додаткових блоків запитань соціологічного спрямування: щодо настроїв,
очікувань та сподівань окремих груп населення, їх проблем та рівнів задово
лення потреб. Логічне поєднання статистичної та соціологічної інформації
значно розширює потенціал застосування результатів таких досліджень.
Для поглиблення аналізу питань життєвого рівня населення на засадах комплексного
підходу Держкомстат України спільно з МОП провели три вибіркових обстеження “Базова
захищеність населення України” (2000, 2002 і 2003 рр.) [3]. Дослідження за їх результатами
різних аспектів захищеності соціальноекономічних прав населення в поєднанні з іншими
статистичними даними надали багатий матеріал для обґрунтування стратегії вирішення
гострих суспільно важливих питань. Ці обстеження дають також змогу отримати оцінки
досліджуваних показників не для всього населення, а для його частини (за розповсюджени
ми даними – для 18,9 млн. осіб), з деяким зміщенням вибірки у бік міського населення
(72%). За даними демографічної статистики, чисельність наявного населення України ста
новила на 1 січня 2004 р. 47,6 млн. осіб, з яких міські жителі становили 67,5% [13, с.20]. У
вибірці не були представлені працюючі окремих галузей економіки та промисловості, а
зайняті у промисловості обстежувалися лише на підприємствах міських населених пунктів.
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Вірогідний вплив на зміщення оцінок спричинила відсутність серед можливих 9400 рес
пондентів (тобто невключення під час формування вибірки) працюючих у таких традицій
но високооплачуваних галузях, як фінансова діяльність, зв’язок, державне управління та
будівництво. Крім того, оцінка матеріального становища населення була орієнтована вик
лючно на аналіз грошових доходів респондентів. Такий підхід, враховуючи суттєве значен
ня для формування особистого споживання (і відповідно, потенціальних ресурсів) багатьох
українських родин, особливо в сільській місцевості, надходжень з особистих підсобних гос
подарств, спричинив певний вплив на оцінки якості життя населення. Грошові доходи
домогосподарств респондентів були визначені на підставі повідомлення їх розмірів “за
минулий місяць”. З огляду на терміни проведення опитування (травень – червень у 2003
році та листопад – у 2002 та 2001 роках), такий підхід також негативно мав вплинути на
якість отриманих даних в напрямі заниження розмірів доходів з двох причин: поперше,
респонденти могли не пригадати усі отримані грошові надходження (оскільки ведення до
поміжних записів програмою не передбачалося), подруге, у ІІ півріччі, і особливо наприкінці
року, в домогосподарствах традиційно підвищуються грошові доходи за рахунок премію
вання та інших виплат за підсумками року, а також за рахунок зростання доходів, отриманих
від продажу сільськогосподарської продукції з особистих підсобних господарств.
Враховуючи надзвичайну корисність отриманих результатів цього дослідження та об
меженість фінансових можливостей, які при проведенні будьякого вибіркового обстежен
ня вимагають певних компромісних рішень при побудові вибірки респондентів, усунення
цих недоліків доцільно розглядати як напрями майбутнього удосконалення його програми.
Іншим прикладом використання комплексного підходу шляхом поєднання статистич
ної та соціологічної інформації є вибіркове обстеження умов життя домогосподарств, що
запроваджене органами державної статистики на постійній основі починаючи з 1999 року [7].
Результати обстеження відповідають сучасній соціальнодемографічній та економічній ситу
ації в Україні [1]. Територіальна вибірка респондентів формується у всіх регіонах України із
застосуванням багатоступеневого розшарованого відбору пропорційно чисельності населен
ня. Респонденти у 2003 р. відбиралися на основі списків адрес виборців (у міських населених
пунктах) та погосподарських книг (у сільській місцевості). У 2003 р. в обстеженні брали участь
9422 домогосподарства (понад 25,5 тис. осіб). Дані обстеження із застосуванням математич
них процедур зважування (в тому числі калібрації вагів відповідно до наявної статистичної
інформації) поширюються на все населення України. Дані цього багатоцільового досліджен
ня є основною інформаційною базою для комплексного аналізу рівня добробуту різних со
ціальних груп населення. Диференціація матеріального становища домогосподарств дослід
жується на основі критерію “сукупні витрати”, які враховують не лише грошову складову, а й
споживання з особистих господарств та вартість інших натуральних надходжень. Крім того,
застосування показника витрат для цього аспекту аналізу обумовлено його більш високим
рівнем надійності порівняно з показником доходів, які респонденти схильні занижувати.
Матеріали цього дослідження використовуються для моніторингу та аналізу ефек
тивності багатьох державних програм, зокрема, з питань політики щодо грошових доходів
населення, сімейної політики, здоров’я населення та інших. Найбільш важливою на су
часному етапі визначена Стратегія подолання бідності, затверджена у серпні 2001 року.
Для розвитку аналітичного потенціалу починаючи з 2000 р. до програми обстеження
умов життя домогосподарств щороку додатково вводяться різні модулі соціологічного
спрямування. Ці одноразові тематичні опитування надають унікальну можливість по
єднувати інформацію щодо фактичного матеріального становища кожного обстежуваного
домогосподарства з суб’єктивними оцінками осіб, які входять до його складу, щодо їх
споживчих можливостей, рівнів задоволення окремих потреб, ступеня обмеженості цих
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можливостей у зв’язку з нестачею коштів, достатності рівнів доходів, самооцінки стану
здоров’я, економічних очікувань та ін.
У даній роботі матеріальне становище населення України досліджується із застосу
ванням інформації щодо оцінок рівнів задоволення потреб, настроїв та економічних
очікувань домогосподарств, повідомлених у ході проведення вибіркового обстеження умов
життя домогосподарств у 2003 році.
У 2003 році продовжувалося поступове підвищення життєвого рівня населення. У 2003 р.
порівняно з 2002 р. середньодушові наявні доходи населення* збільшилися на 14,1% і стано
вили 279 гривень на місяць [12, с. 368; 14, с. 20, 216]. Найвагомішим фактором зростання було
підвищення розмірів оплати праці: номінальна заробітна плата зросла за цей час на 22,9% (з
376 до 462 гривень), індекс реальної заробітної плати становив 115,2% [13, с.217].
Дані обстеження умов життя домогосподарств також свідчать про наявність позитив
ного впливу на соціальну сферу тенденцій економічного розвитку та змін у політиці со
ціального захисту. Підвищення заробітної плати, розмірів пенсій та адресної соціальної
допомоги вплинуло на збільшення витрат домогосподарств.
Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у 2003 р. склали 737 грн.,
що на 12% більше, ніж у 2002 році [1, с.165; 2, с.171]. Міське домогосподарство витрачало
в середньому за місяць 776 грн., сільське – 654 грн. В середньому на одного члена домо
господарства сукупні витрати становили 281 грн. на місяць, у міських домогосподарствах
– 303 грн., в сільських – 236 грн. У 2003 р. порівняно з 2002 р. відбулося наближення
показника рівня середньомісячних сукупних витрат однієї особи до рівня прожиткового
мінімуму (82% проти 71%). Темп росту середньодушових сукупних витрат у 2003 р. по
рівняно з попереднім роком перевищив індекс споживчих цін за цей період: відповідно
115,8% проти 105,2% [6, с. 15].
Розподіл населення України за рівнем середньодушових місячних сукупних витрат
свідчить про зменшення порівняно з 2002 р. частки населення у групі з низькими сукуп
ними витратами (до 210 грн. на місяць) з 51,3% до 39,6% і збільшення – у всіх інших
групах. Частка населення із середньодушовими сукупними витратами на місяць нижче
прожиткового мінімуму зменшилася порівняно з 2002 р. на 7 відсоткових пунктів і склала
76%. Частка домогосподарств цієї групи серед домогосподарств з дітьми зменшилася на 6
відсоткових пунктів і становила 83%.
Зростання доходів населення, яке відбулося за рахунок збільшення мінімальної за
робітної плати, а також розмірів пенсій та адресної соціальної допомоги відповідно впли
нуло на збільшення середньомісячних сукупних витрат домогосподарств і сприяло пев
ному скороченню диференціації населення за рівнем добробуту. Співвідношення сукуп
них витрат 10% найбільш та найменш забезпеченого населення становило 6,5 раза
(у 2002 р. – 6,8 раза). Зменшення цього показника відмічено як серед міського (6,6 проти
6,8 раза – у 2002 р.), так і серед сільського населення (5,6 проти 6,1 раза). Найбільш
заможні 20% населення, як і в 2002 р., робили 39% усіх сукупних витрат. Мінімальний
рівень сукупних витрат серед 10% найбільш забезпеченого населення перевищував мак
симальний серед 10% найменш забезпеченого в цілому по Україні в 3,6 раза (у 2002 р. – в
3,7 раза), серед міських жителів – у 3,7 раза і залишився на рівні 2002 р., серед сільських –
у 3,4 раза (у 2002 році – в 3,6 раза).
Нерівність розподілу витрат (і, відповідно, доходів) характеризує коефіцієнт концент
рації (індекс Джині), який набуває значення від 0 (рівномірний розподіл серед всього насе
лення) до 1 (всі витрати здійснюються однією особою). Зміна індексу Джині у 2003 р. свідчить
*

Дані за 2003 рік попередні.
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про наявність незначного зменшення нерівності серед міського населення (0,29 проти 0,30
у 2002 р.), але в цілому по усіх домогосподарствах цей показник не змінився і становив 0,29.
Найбільш вагомою статтею (три п’ятих) усіх сукупних витрат домогосподарств про
довжують залишатися витрати на харчування. Порівняно з 2002 р. частка цих витрат змен
шилася на 0,3 відсотка.
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Рис. 1. Структура сукупних витрат домогосподарств України
Частка, яку домогосподарства направляють на харчування, мала переважаючий розмір
серед інших напрямів використання ресурсів по всіх без винятку типах домогосподарств
та по всіх децильних групах. Аналогічна тенденція має місце в усіх регіонах країни.
Середньомісячна вартість харчування однієї особи у 2003 р. становила 168 грн. (на
15,1% більше, ніж у 2002 р.), що складало 90% вартості нормативного набору продуктів
харчування* [9] (у 2002 р. – 78%).
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Рис. 2. Споживання продуктів харчування у домогосподартсвах
(в середньому за місяць в розрахунку на одну особу, кг)
*
За розрахунками Міністерства праці та соціальної політики України вартість нормативного
набору продуктів харчування у складі затвердженого прожиткового мінімуму у 2002 р. та у 2003 р.
становила 187,5 грн. на одну особу на місяць.
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Слід зазначити, що вартість харчування зростала вищими темпами, ніж ціни на про
довольчі товари (відповідно 110,9%), що засвідчує орієнтацію домогосподарств на спожи
вання якісніших продуктів. У 2003 р. порівняно з 2002 р. збільшилося споживання м’яса
і м’ясних виробів, фруктів, ягід, молока та молокопродуктів.
У першій децильній групі домогосподарств з найменшими середньодушовими су
купними витратами на місяць та домогосподарств з середньодушовими витратами нижче
прожиткового мінімуму середня місячна вартість харчування становила відповідно 79 грн.
та 134 грн. на одну особу (у 2002 р. – 68 та 122 грн.), що складало 42% та 71% (у 2002 р. –
36% та 65%) вартості нормативного набору продуктів харчування. Серед заможніших до
могосподарств десятого децилю середньомісячна вартість харчування становила 367 грн.
(у 2002 р. – 330 грн.), що у 2 рази (у 2002 р. – в 1,8 раза) більше середньомісячної вартості
нормативного набору продуктів харчування.
Калорійність добового раціону одного члена домогосподарства склала 3405 ккал, вміст
білків у спожитих продуктах харчування становив 87 г, жирів – 145 г, вуглеводів – 448 г.
Порівняно з 2002 роком калорійність харчування незначно зросла (на 1,1%) за рахунок
збільшення у спожитих продуктах вмісту жирів. Калорійність добового раціону одного
селянина була на 5% вища, ніж міського.
Домогосподарства з дітьми до 18 років, як і в 2002 р., направляли на харчування 59%
усіх сукупних витрат. Вартість добового раціону однієї особи цієї групи збільшилася на
16% і становила 4,6 грн., а калорійність зросла на 1,4% і становила 2854 ккал. В сукупних
витратах домогосподарств без дітей витрати на харчування складали дещо більшу частку
(61%), ніж у домогосподарствах з дітьми, а вартість та калорійність спожитих за добу
однією особою продуктів склали відповідно 6,7 грн. та 4053 ккал і були в 1,4 раза вищі.
Однак підсумки опитування домогосподарств щодо самооцінки рівня своїх доходів
[10], проведеного у січні 2004 р., свідчать про зростання можливості домогосподарств
покращувати раціон харчування дітей. Так, якщо у 2002 р. серед домогосподарств з дітьми
через нестачу коштів не могли давати дітям в достатній кількості фрукти чи соки в кожно
му дев’ятому домогосподарстві, то в 2003 р. – лише в кожному чотирнадцятому, ласощі
хоча б раз на тиждень – відповідно 9 та 6%, їжу або гроші на харчування в школі – 7 та 5%
домогосподарств цієї групи. Аналогічні тенденції спостерігалися в усіх типах домогоспо
дарств з дітьми. Серед домогосподарств з однією дитиною лише кожне п’ятнадцяте (кож
не десяте – у 2002 р.) не могло включити в раціон м’ясні або рибні продукти хоча б двічі на
тиждень, тоді як серед домогосподарств з трьома і більше дітьми – кожне шосте (у 2002 р.
– кожне четверте). У групі багатодітних домогосподарств повідомили, що через нестачу
коштів не могли давати їжу або гроші на харчування в школі, а також діти не отримували
фрукти, соки та ласощі хоча б раз на тиждень майже в кожному сьомому домогосподарстві
(у 2002 р. – у кожному четвертому).
Найнижчі енергетична цінність та вміст поживних речовин у добовому раціоні харчу
вання особи зі складу домогосподарств першої децильної групи розподілу за рівнем серед
ньодушових сукупних витрат (2163 ккал, 55 г білків, 82 г жирів, 309 г вуглеводів). Уміст білків
у спожитих однією особою за добу продуктах харчування у цій групі домогосподарств нижче
норм, встановлених прожитковими мінімумами як для працездатного (87,1г), так і для не
працездатного населення (58,6г), калорійність харчування, вміст жирів та вуглеводів – вищі
норм лише для непрацездатного (відповідно 2008,9 ккал,; 65,7г; 295,8г) і нижчі – порівня
но з нормами для працездатного населення (2790,8 ккал; 98,4г; 388,1г) [9].
До добового раціону харчування міських домогосподарств, домогосподарств з дітьми,
домогосподарств із середньодушовими сукупними витратами нижче прожиткового мініму
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му входять продукти, вміст білків у яких (відповідно 85 г, 74 г,77 г) менше норми для
працездатних осіб.
Високий рівень диференціації якості харчування спостерігається між домогосподар
ствами найменш забезпеченого першого та найбільш заможного десятого децилів. Частка
витрат на харчування серед домогосподарств заможного децилю в 1,4 раза нижча, ніж
серед найменш забезпечених (71%), а вартість та калорійність добового раціону однієї
особи – відповідно в 4,6 та в 2,3 раза вища.
У забезпеченні населення, особливо сільського, продуктами харчування значну роль
продовжують, як і в попередні роки, відігравати особисті підсобні господарства. В них
вироблено 56% спожитої в домогосподарствах картоплі (92% – у сільських); понад трети
ну – овочів і баштанних (73%); 29% – яєць (79%); 27% – фруктів, ягід, горіхів, винограду
(понад дві третини – в сільській місцевості); майже кожен четвертий кілограм молока і
молочних продуктів (58%); 17% – м’яса і м’ясопродуктів (52%).
У багаточисельних домогосподарствах, в домогосподарствах найменш забезпеченого
децилю та в домогосподарствах з середньодушовими сукупними витратами на місяць
нижче прожиткового мінімуму частка спожитих продуктів харчування, вироблених в осо
бистих підсобних господарствах, вища середнього по усіх домогосподарствах рівня.
На купівлю непродовольчих товарів та послуг (без витрат на харчування поза домом)
домогосподарства щомісячно витрачали 31% сукупних витрат (у 2002 р. – 30%). Витрати
на ці цілі збільшилися на 14%, що вище, ніж індекси споживчих цін на непродовольчі
товари (10,15%) та послуги (10,54%). Це свідчить, що домогосподарства частіше купують
сучасні більш дорогі товари.
Пересічне домогосподарство витрачало на одяг і взуття 39 грн. (5% усіх витрат), жит
ло (включаючи поточний ремонт), воду, електроенергію, газ, інші види палива – 76 грн.
(11%), охорону здоров’я – 21 грн. (3%), транспорт – 24 грн. (3%), відпочинок і культуру –
17 грн. (2%), освіту – 8 грн. (1%).
Споживчі сукупні витрати на ці цілі міських домогосподарств значно перевищували
аналогічні витрати в сільських домогосподарствах. Домогосподарства з дітьми витрачали
на купівлю непродовольчих товарів та послуг 32% сукупних витрат, що на 2 відсоткових
пункти більше, ніж в домогосподарствах без дітей. Домогосподарства з групи найменш
забезпеченого децилю витрачали на непродовольчі товари та послуги в 1,4 раза меншу
частку сукупних витрат (24%), ніж найбільш забезпечені домогосподарства останнього
децилю, при цьому найбільш суттєва диференціація склалася по витратах на меблі, побу
тову техніку, охорону здоров’я, транспорт, зв’язок, освіту та відпочинок.
Підсумки проведеного у жовтні 2003 р. опитування домогосподарств стосовно наяв
ності у них товарів тривалого користування [5] свідчать, що порівняно з підсумками ана
логічного опитування 2002 р., намітилася тенденція щодо поліпшення забезпеченості
населення цими товарами. Слід особливо відзначити збільшення практично в усіх групах
частки домогосподарств, що мають такі сучасні товари домашнього побуту та культурного
призначення, як кольорові телевізори, музичні центри, комп’ютери, кондиціонери,
мікрохвильові печі, кухонні комбайни, відеомагнітофони, відеокамери, супутникові ан
тени.
Підсумки іншого модульного опитування домогосподарств – щодо самооцінки рівня
своїх доходів [10] свідчать про позитивні зрушення в оцінках респондентами їх фінансо
вої спроможності задовольнити свої потреби у необхідних непродовольчих товарах та
недорогих послугах. У 2003 р. повідомили про наявність випадків, коли через відсутність
коштів не змогли при необхідності: купити одяг і взуття – 55% домогосподарств (проти
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58% у 2002 р.), їх відремонтувати – 22% (24%), придбати при потребі мило та пральний
порошок – 9% (10%).
У структурі сукупних витрат домогосподарств витрати, пов’язані з оплатою житла,
комунальних продуктів та послуг (з урахуванням суми безготівкових пільг та субсидій),
становили 8,7% або 64 грн. на місяць (у 2002 р. – 9,2% і 60 грн.). Найменш забезпечені
домогосподарства першого децилю та домогосподарства групи з витратами нижче про
житкового мінімуму направляли на оплату житла, комунальних продуктів та послуг більшу
частку своїх сукупних витрат, ніж заможні: відповідно по 10% кожне проти 6% – у домо
господарствах десятого децилю. При цьому розмір отриманих пільг та субсидій на відшко
дування таких витрат становив в середньому за місяць на одне домогосподарство першого
децилю 5 грн., серед групи домогосподарств нижче прожиткового мінімуму – 9 грн., серед
домогосподарств десятого децилю – 10 грн. на місяць.
Свої потреби домогосподарства задовольняють за рахунок ресурсів, що надходять з
різних джерел. Середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства у 2003 р. в
цілому по Україні склали 709 грн., що на 17% більше, ніж у 2002 р., міського – 717 грн. (на
18%), сільського – 690 грн. (на 13%). В середньому на одного члена домогосподарства
сукупні ресурси становили відповідно 270 грн., 280 грн. та 249 грн.
У структурі сукупних ресурсів домогосподарств збільшилася частка грошових доходів
(з 80% у 2002 р. до 81% у 2003 р.) та їх основної складової – оплати праці (з 43% до 45%).
Пенсії, стипендії та соціальні допомоги становили 21% сукупних ресурсів пересічного
домогосподарства; доходи від особистого підсобного господарства – 15%, допомоги від
родичів та інших осіб – 8%.
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Рис. 3. Структура сукупних ресурсів домогосподарств у 2003 році
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Значні відмінності мали структури формування сукупних ресурсів міських та сільських
домогосподарств. Майже три п’ятих сукупних ресурсів міських домогосподарств станови
ли доходи від зайнятості, їх частка порівняно з 2002 р. збільшилася на 3 відсоткових
пункти. Найбільшу частку (39%) ресурсів сільських домогосподарств складали доходи від
особистого підсобного господарства (у 2002 р. – 37%).
У домогосподарствах з дітьми 57% ресурсів формували доходи від зайнятості (у 2002 р.
– 55%). Частка доходів від особистого підсобного господарства у цій групі склала, як і в 2002
році, 15%, пенсії, стипендії, соціальні допомоги – 11% (у 2002 р. – 13%). В однодітних
домогосподарствах основним джерелом надходжень були доходи від зайнятості (60%), у
домогосподарствах з трьома і більше дітьми частка цих надходжень була в 1,5 раза нижчою.
Майже третину ресурсів багатодітних домогосподарств складали доходи від особистого
підсобного господарства, сьому частину – пенсії, стипендії та соціальні допомоги.
У домогосподарствах без дітей 41% ресурсів становили доходи від зайнятості (35% –
у 2002 р.), 30% ресурсів – пенсії, стипендії та соціальні допомоги (34% – у 2002 р.), 14% –
доходи від особистого підсобного господарства (18% – у 2002 році).
Оплата праці складала понад дві п’ятих усіх сукупних ресурсів у більшості груп домо
господарств розподілу залежно від середньодушового рівня сукупних витрат. У структурі
сукупних ресурсів найменш забезпечених домогосподарств першого децилю частки пенсій
(17%), соціальних допомог та субсидій, наданих готівкою (4%), вартості спожитої про
дукції, отриманої з особистого підсобного господарства (14%), були більшими, ніж у за
можних домогосподарствах останнього децилю. У домогосподарствах з середньодушови
ми сукупними витратами нижче прожиткового мінімуму майже чверть ресурсів формува
лася за рахунок пенсій, стипендій, допомог, пільг та субсидій. Сьому частину їх ресурсів
становили доходи від особистого підсобного господарства.
Частка пільг та субсидій на оплату житла, комунальних продуктів та послуг (готівкою та
безготівкових) у сукупних ресурсах домогосподарств з середньодушовими сукупними ви
тратами на місяць нижче прожиткового мінімуму склала 1,4%, першого та останнього де
цилів – відповідно 1,0% та 0,9%. Однак вартість пільг та субсидій, отриманих в середньому
одним домогосподарством з групи нижче прожиткового мінімуму та з найменш забезпече
них, була відповідно на 12% та в 1,9 раза нижче, ніж в групі заможного населення.
Пільги на оплату санаторнокурортних путівок, купівлю ліків, лікування, зубопротезу
вання, послуг транспорту, зв’язку становили у сукупних ресурсах домогосподарств з серед
ньодушовими сукупними витратами на місяць нижче прожиткового мінімуму 0,8%, пер
шого децилю – відповідно 0,4%, у найбільш заможних домогосподарствах останнього де
цилю – 1,5%. Вартість цих пільг, отриманих в середньому одним заможним домогосподар
ством, перевищувала відповідні показники серед домогосподарств з середньодушовими
сукупними витратами на місяць нижче прожиткового мінімуму і найменш забезпечених
домогосподарств відповідно в 3,6 та 8,5 раза та склала відповідно 17 грн., 5 грн. та 2 грн.
У 2003 році продовжувала зберігатися тенденція до позитивних зрушень у структурі
самооцінок домогосподарствами стану свого добробуту, обумовлена поліпшенням еконо
мічної ситуації та фінансовою стабільністю в країні. Частка домогосподарств, які повідо
мили щодо достатності рівнів своїх доходів для задоволення основних потреб, зросла з
36,5% у 2002 р. до 39,1% – у 2003 році. Разом з тим кожне друге домогосподарство у
2003 р., як і в попередньому, вважало стан свого добробуту досить низьким, їм доводилося
постійно відмовляти собі в найнеобхіднішому, крім харчування. Скоротилася частка до
могосподарств, які повідомили, що їм не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчу
вання (з 13,3% у 2002 р. до 10,8% у 2003 році).
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Більш високі оцінки рівня добробуту переважають серед сільських домогосподарств,
порівняно з міськими, та серед домогосподарств з дітьми, особливо – серед однодітних,
порівняно з домогосподарствами без дітей. Така ситуація значною мірою зумовлена наяв
ністю у сільських домогосподарств земельних ділянок та підсобних господарств, які зай
мають вагому та стабільну частку у забезпеченні життєдіяльності, особливо – у харчуванні
селян.
Позитивні зрушення у структурі оцінок рівня доходів відбулися як в групі домогос
подарств з дітьми, так і серед домогосподарств без дітей. Майже кожне друге (у 2002 р. –
кожні два з п’яти) домогосподарство з дітьми повідомило про достатній рівень своїх до
ходів: серед однодітних – 46% (у 2002 р. – 42%), серед домогосподарств з двома дітьми –
44% (39%), серед багатодітних домогосподарств – 32% (23%). Істотно (в 1,5 – 1,4 раза)
скоротилися частки домогосподарств у цих групах, які повідомили, що їм не вдавалося
забезпечити навіть достатнє харчування.
З числа домогосподарств, рівень доходу яких не дозволяв забезпечити навіть дос
татнє харчування, переважна більшість в усіх групах домогосподарств, незалежно від місця
проживання, наявності та кількості дітей, повідомили, що мали можливість харчуватися
гарячими стравами щодня або майже кожного дня. Лише 1,3% (у 2002 р. – 1,5%) таких
респондентів мали можливість харчуватися через нестачу коштів інколи.
У 2003 році зросли можливості домогосподарств щодо включення до їх раціону хар
чування м’ясних або рибних продуктів хоча б двічі на тиждень. Так, якщо у 2002 р. кожне
дев’яте домогосподарство через низький рівень доходів не могло хоча б двічі на тиждень
споживати ці продукти, то у 2003 р. – лише кожне одинадцяте домогосподарство.
Дев’ять з десяти домогосподарств, незалежно від їх типу, відзначили, що рівень доб
робуту не дозволяє їм купити холодильник та пральну машину, чотири з п’яти – недоро
гий телевізор. Разом з тим у 2003 р. відмічена тенденція до скорочення часток таких
респондентів в усіх групах домогосподарств.
За даними опитувань, зменшилась частка домогосподарств, які повідомили про ви
падки неможливості задовольнити потреби в отриманні медичної допомоги, з 28 до 26%
[11]. Основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги переважна
більшість, як і раніше, вказала занадто високу вартість ліків, медичного приладдя, послуг
охорони здоров’я. Найвища частка домогосподарств (третина), члени яких при потребі
не змогли отримати медичну допомогу, придбати ліки та медичне приладдя, спостері
гається серед найменш забезпечених за рівнем середньодушових сукупних витрат домо
господарств першої квінтильної групи.
Кожні шість із семи домогосподарств, у складі яких були особи, які потребували
медичної допомоги, але не змогли її отримати, повідомили про випадки неможливості
придбання необхідних, але занадто дорогих ліків. У трьох з восьми домогосподарств хворі
при потребі не змогли відвідати лікаря. У восьми з десяти таких випадків опитувані пояс
нюють це високою вартістю послуг, 11% – відсутністю спеціаліста потрібного профілю
(у сільській місцевості – 20%), 9% – занадто великою чергою.
У зв’язку з високою вартістю медичного приладдя, протезування, відвідування сто
матолога, медичних обстежень та лікувальних процедур у переважній частині домогоспо
дарств (8697%), члени яких мали потребу у цих видах медичної допомоги, змушені були
від них відмовитися.
Особливе занепокоєння викликає те, що шоста частина домогосподарств, члени яких
потребували медичної допомоги, повідомили про випадки недоступності для хворих членів
родини необхідного лікування у стаціонарних лікувальних установах. Майже усі такі до
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могосподарства (95%) вказали, що вимушена відмова від належного лікування викликана
занадто високою його вартістю. Водночас, як свідчать дані опитування осіб, які повідо
мили, що перебували на стаціонарному лікуванні, дев’ять з десяти громадян брали з со
бою до лікарні медикаменти, дві третини – постільну білизну, вісім з десяти – їжу. Нічого
з переліченого не брали лише 4% таких осіб. Аналогічна ситуація спостерігалася і у попе
редньому році.
Розподіл за розміром середньодушового грошового доходу, який домогосподарство
вважає достатнім, щоб не відчувати себе бідним [10], свідчить, що в усіх групах домогоспо
дарств найбільша їх частка (в середньому кожне третє) вказали, як і в попередньому році,
дохід від 350 до 500 гривень на місяць, що майже відповідає розміру офіційного прожит
кового мінімуму на одну особу (342 грн.), встановленому на 2003 рік (рис. 4).
Більшість сільських домогосподарств вважають достатнім для того, щоб не відчувати
себе бідним, значно нижчі розміри грошових доходів порівняно з міськими домогоспо
дарствами. Про достатність для задоволення основних потреб грошового доходу в розмірі
до 500 грн. повідомили два з п’яти міських домогосподарств, серед сільських такий розмір
вказали дві третини домогосподарств.
%
50
40

37,2
31,3

30
20

15,3

13,0

10
0

6,0

äî 270,0

33,1

9,2

9,7
2,8

31,7

6,7

16,4

17,0

270,1-350,0
ñåëî

350,1-500,0
Óêðà¿íà

20,5

13,3

15,5

9,4

ì³ñòî

28,8

500,1-700,0

14,0

11,9

12,0

9,2

12,5

700,1-900,0

23,5

ãðí.
ïîíàä 900,0

äîìîãîñïîäàðñòâà ç ä³òüìè

Рис. 4. Розподіл домогосподарств за розміром середньодушового грошового доходу,
який домогосподарство вважає достатнім, щоб не відчувати себе бідним
Разом з тим майже чверть респондентів вказали, що для віднесення себе до категорії
“небідних” вони потребують середньомісячних доходів понад 900 гривень на одну особу.
Оскільки більшість з цих домогосподарств – міські та домогосподарства з дітьми, така
ситуація відображає більш високу вартість життя в містах, а також зростання життєвих
стандартів за умов ринкової економіки.
Розподіл відповідей домогосподарств щодо оцінок зміни свого матеріального стану у
2003 р. практично залишився на рівні 2002 року: майже кожні три з п’яти домогоспо
дарств вважають, що їх матеріальний стан у 2003 р. залишився без змін, 28% – що він
погіршився, кожне восьме вважає, що їх матеріальний стан покращився.
Аналіз очікувань домогосподарств щодо оцінки змін їх добробуту у наступному (відпо
відно 2004) році свідчить, що майже дві третини домогосподарств не сподівалися на істотні
позитивні зміни свого матеріального стану. Кожне четверте домогосподарство очікує по
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гіршення добробуту, кожне восьме – його поліпшення. Зростання оптимістичних очіку
вань порівняно з попереднім опитуванням відмічено лише серед міських домогосподарств.
Порівняно більш песимістичне ставлення сільських домогосподарств щодо майбутніх
змін серед інших факторів обумовлене відносно неврожайним 2003 роком та ціновими
коливаннями на хлібні продукти, які, в свою чергу, пов’язані з цінами на корми для худо
би, і, відповідно, з низькими прибутками від підсобних господарств.
Зміни порівняно з 2002 роком у розподілі домогосподарств за оцінками їх очікувань
щодо розвитку економіки України у найближчий рік відображають незначні зміщення в
напрямі обережнопесимістичних настроїв. Не очікують будьяких відчутних змін в еко
номіці 46% домогосподарств (у 2002 р. – кожне друге домогосподарство).
Оцінювали наступний рік як несприятливий (повністю або частково) для розвитку
економіки три з десяти (у 2002 р. – чверть) домогосподарств. Частка домогосподарств, що
надали таку оцінку, найбільше зросла серед сільських та багатодітних домогосподарств.
Очікують позитивних зрушень та в цілому сприятливих умов для розвитку економіки
України, як і в попередньому році, чверть домогосподарств.
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Рис. 5. Очікування домогосподарств щодо розвитку економіки України

Висновки
Аналіз із застосуванням об’єктивних показників і суб’єктивних оцінок домогоспо
дарствами стану свого добробуту на тлі певних позитивних зрушень засвідчує збереження
гострих проблем, серед яких чи не найбільш актуальними є низькі рівні оплати праці, що
виступають найвагомішим чинником загалом низького життєвого рівня переважної час
тини населення; недостатня, з погляду адресності, підтримка бідніших верств населення;
недостатній рівень задоволення населенням багатьох потреб, серед яких особливу увагу,
враховуючи наявну демографічну ситуацію, привертають проблеми з можливостями от
римати якісні послуги охорони здоров’я. Недостатній соціальний ефект від економічно
го зростання зумовлює необхідність подальшого удосконалення державного та регіональ

145

РІВЕНЬ ЖИТТЯ ТА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ного управління, підвищення ефективності існуючих та розробки нових цільових держав
них соціальних програм. Відповідного поліпшення потребує і моніторинг процесів, які
відбуваються у соціальній сфері. Підвищення рівня життя населення, зменшення мас
штабів бідності та становлення середнього класу визначені пріоритетами внутрішньої
політики на даному етапі, що обумовлює необхідність постійного удосконалення методів
досліджень життєвого рівня населення.
Застосування комплексної системи різноманітних інформаційних середовищ, більш
широке використання інформації даних соціологічних опитувань та суб’єктивних оці
нок, наданих громадянамиреспондентами, удосконалення системи показників відпові
дно до змін у соціальній політиці, зокрема для аналізу питань становлення середнього
класу, дасть можливість поліпшити інформаційноаналітичну базу досліджень рівня жит
тя населення, моніторингу бідності, обгрунтування пріоритетних напрямів соціального
захисту для формування ефективної соціальної політики.
Масштабні вибіркові соціальні обстеження є важливим інструментом, який поглиб
лює аналіз взаємозв’язків між різними макроекономічними показниками, сприяє кра
щому розумінню структурних перебудов, що наразі відбуваються в Україні, дозволяє
здійснювати всебічний моніторинг соціальних програм та тенденцій у соціальній сфері.
Удосконалення програм державних вибіркових обстежень населення (з дотриманням ви
мог оптимізації навантаження на респондентів) за рахунок введення “соціологічних мо
дулів” з різноманітних актуальних питань, таких, як доступ до якісних послуг освіти та
здоров’я, можливість забезпечення повноцінного харчування, структура витрат бюджету
часу громадян, життєві цінності та ін. сприятиме розвитку аналітичних можливостей цих
інформаційних середовищ, дасть змогу поглибити факторний аналіз ситуації з бідністю,
ефективніше спрямовувати розвиток демографічної політики, підвищити обґрунтованість
визначення проблем окремих верств населення, розробляти заходи випереджувального
характеру для забезпечення підвищення добробуту громадян в умовах ринкової економі
ки та забезпечення стабільності в суспільстві.
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НЕРІВНІСТЬ ДОСТУПУ ДО ОСВІТИ
В УКРАЇНІ:СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ
ТА НАСЛІДКИ
Н. М. Левчук,
кандидат економічних наук,
провідний науковий співробітник Інституту
демографії та соціальних досліджень НАН України
Освіта є одним із головних ресурсів сучасного суспільства, прогрес якого базується на
розбудові системи знань. Рівень та якість здобутої освіти, освітні досягнення населення
значною мірою визначають структурноінноваційні можливості розвитку економіки та ба
гатьох інших сфер, важливих для людського добробуту. Саме тому забезпечення доступ
ності високоякісної освіти впродовж життя як необхідної передумови ефективного функц
іонування та економічного зростання країни було визнано однією з головних цілей у сфері
людського розвитку, сформульованих у Декларації Тисячоліття ООН [14]. Це зумовлено
випереджувальною функцією та якісно новим масштабом сучасного детермінуючого впли
ву системи освіти на формування і становлення інформаційного суспільства [11, с. 28].
За умов депопуляції і несприятливих демографічних перспектив, коли скорочуються
обсяги власної робочої сили, в Україні актуалізуються нові вимоги до продуктивних сил:
зміщення пріоритетів поповнення трудових ресурсів із кількісних на якісні. Нові со
ціальноекономічні орієнтири, необхідність постійного відтворення і вдосконалення ква
ліфікованої робочої сили вимагають зростаючих капіталовкладень у сферу людського роз
витку, обумовлюють потребу у постійній самоосвіті і навчанні впродовж усього життя,
підвищенні кваліфікації і професійної підготовки, оволодінні новітніми технологіями
відповідно до зростаючих вимог суспільного розвитку. Саме рівень освіти й кваліфікації
визначають можливості професійної зайнятості молоді, її конкуренто-спроможність на
ринку праці, а отже є важливим чинником інтеграції нових поколінь у суспільство. Освіта,
здебільшого, визначає і соціальний статус людини, рівень її культури, що, зрештою, впли
ває на формування тієї чи іншої структури потреб та реалізацію відповідної поведінки і
способу життя.
Провідна роль системи освіти та інтегруючий характер її впливу практично на всі
сфери суспільної життєдіяльності актуалізують потребу у ґрунтовному вивченні особли
востей освітнього процесу в Україні, проблемами якого нині займаються вчені: Грішно
ва О., Калачова І., Каленюк І., Огаренко В., Оксамитна С., Саєнко Ю. та інші. Разом з тим
окремі важливі питання сучасної модернізації освіти в Україні, пов’язані, передусім, із
забезпеченням доступності різних верств населення до якісної освіти, є недостатньо роз
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робленими, нерідко залишаються поза увагою науковців, що і зумовило необхідність про
ведення даного дослідження.
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІу столітті зазначається, що
одним із пріоритетів є рівний доступ громадян України до якісної освіти незалежно від
національності, статі, соціального походження і майнового стану, віросповідання, місця
проживання і стану здоров’я. Це забезпечується безоплатністю і доступністю дошкільної
освіти у державних і комунальних закладах, обов’язковістю і безоплатністю здобуття повної
загальної середньої освіти в обсягах державного стандарту загальноосвітньої підготовки,
безоплатністю вищої освіти на конкурсних засадах у державних і комунальних навчальних
закладах [6, с. 254]. Водночас сучасні соціальноекономічні реалії засвідчують наявність
багатьох проблем у виконанні цих завдань. Освітній ринок в Україні пропонує нині широ
кий вибір навчальних закладів різного типу і систем навчання, проте розширення освіт
нього простору не супроводжується підвищенням якості учбового процесу. Спостерігається
також зниження доступності високоякісної освіти, оскільки поширення оплати і доплати
за навчання значно ускладнило рівний доступ дітей різних верств населення до освіти і,
отже, посилило соціальну диференціацію споживачів освітніх послуг в Україні.
Нестача матеріальних ресурсів, зменшення обсягів державного фінансування освіти
позначилися, передусім, на системі дошкільного і позашкільного виховання. Протягом
90х років минулого століття відбулося помітне скорочення мережі дитячих дошкільних
закладів, що негативно впливає на дітородну ситуацію в Україні, оскільки саме створення
гнучкої і розгалуженої системи суспільного догляду й виховання дітей має на меті полег
шити доступ жінкам до ринку праці й надати їм змогу оптимально поєднувати свої про
фесійні та материнські обов’язки. Зростання вартості послуг дитячих дошкільних і по
зашкільних закладів, яке не компенсується державними програмами соціального захисту
материнства і дитинства, територіальна нерівномірність доступу до цих закладів призво
дить до невключеності й „випадання” певної частини дітей із системи дошкільної освіти,
яка, як відомо, закладає основи для навчання у початковій школі. Згідно з результатами
Всеукраїнського перепису населення України 2001 року, менше третини (26,7%) дітей
віком до 7 років відвідували дошкільні заклади. При цьому, якщо у містах нерідко пере
вантажені групи і є дефіцит місць у дитячих садках, що помітно погіршує якість їхніх
послуг, то в селах –протилежна ситуація. Показник охоплення дошкільною освітою дітей
серед міського населення становив 36%, а серед сільського – лише 12,5% [10, с. 212].
Модернізація вітчизняної середньої і вищої школи, запровадження у практику осві
тнього процесу платної форми навчання супроводжується перерозподілом фінансів дер
жави і батьків, дедалі більшим зміщенням частини освітніх витрат у бік батьків. З цим
пов’язана значна диференціація можливостей різних соціальних груп щодо отримання
якісної освіти. Ця нерівність доступу виявляється вже на ранній стадії освітнього циклу –
на рівні початкової школи: діти із незаможних родин мають досить низькі шанси потра
пити до спеціалізованих шкіл і гімназій, якість навчання у яких суттєво відрізняється від
звичайних непрестижних шкіл. Відбувається розшарування середніх навчальних закладів
за якістю учбового процесу, з одного боку, і диференціація доступу до них – з іншого, що
має особливе значення для соціально уразливих груп населення з малими доходами, для
жителів сіл і невеликих міст.
Ще більш вираженою є нерівність у доступності вищої освіти в Україні. Це стосується
ймовірності вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ) з огляду на різну фінансову
спроможність сімей оплатити навчання. Не є також секретом, що система середньої ос
віти в селах потребує реорганізації і вдосконалення, оскільки мережа її навчальних зак
ладів відзначається надмірною уніфікованістю, мало-комплектними школами, слабкою
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матеріальнотехнічною базою і гострою нестачею кадрів. Досить низька якість навчання у
сільській місцевості зумовлює нижчий рівень знань випускників сільських шкіл і відпо
відно менші шанси вступу до ВНЗ, ніж жителів великих міст та обласних центрів. Можли
вості сільських жителів щодо участі у навчанні та його успішного завершення також змен
шуються внаслідок віддаленості проживання від дому і необхідності у значних коштах для
прожиття, оскільки сьогоднішні розміри студентських стипендій не можуть задовольни
ти навіть елементарні потреби молодої людини. Як показали результати Всеукраїнського
перепису населення 2001 року, освітній склад міського і сільського населення України
істотно відрізняється. Якщо на кожну тисячу міського населення віком 10 років і старше
припадало 166 осіб з повною вищою освітою, то серед сільського – лише 54 (рис. 1).


180

168,5 163,4

160
140

131,1 128,1

×îëîâ³êè
Æ³íêè

120
100
80

53,4

60

54,2

40

Âñå íàñåëåííÿ

Ì³ñüêå íàñåëåííÿ

Ñ³ëüñüêå íàñåëåííÿ

За даними Держкомстату України
Рис. 1. Частка осіб з повною вищою освітою за даними Всеукраїнського
перепису населення 2001 року (у розрахунку на 1000 осіб)
Важливим у досягненні цілі „Освіта для всіх” є ліквідація будьякої гендерної не
рівності щодо освітніх можливостей [12, с. 27]. Загалом, для України не є характерною
проблема забезпечення рівного доступу чоловіків та жінок до отримання якісної освіти,
тобто суттєвих гендерних відмінностей у доступності освіти в Україні не спостерігається.
Про це свідчить освітній статус українських жінок, що є досить високим: частка осіб з
повною вищою освітою серед чоловіків і жінок у 2001 році становила 131 та 128 у розрахун
ку на 1000 осіб відповідно (рис. 1). Однак жінки мають менше можливостей щодо підви
щення своєї кваліфікації і значно рідше, ніж чоловіки, проходять професійну перепідго
товку впродовж життя [7, с. 11]. Високий освітній рівень жінок в Україні аж ніяк не зава
жає незримому, але досить стійкому розподілу відносин суспільної життєдіяльності на
чоловічі та жіночі; закріпленню за „другою” статтю менш привабливих і менш престиж
них сфер ринку праці і зайнятості.
Нерівність у доступі дітей і підлітків до освіти в Україні в основному залежить від
матеріального становища сім’ї, соціального статусу їхніх батьків, місця і регіону прожи
вання. Як відомо, більшість вищих навчальних закладів зосереджено у м. Києві, східному
та південному регіонах України, що ускладнює можливості отримання вищої освіти у
західних та центральних областях. Зокрема, кількість студентів, які навчаються у ВНЗ ІІІ–
IV рівнів акредитації, становить в середньому в Україні 257 у розрахунку на 10 тис. осіб і
коливається від 903,1 у м. Києві, 556,4 у Харківській, 330,5 в Одеській областях до 104,1 у
Закарпатській, 119,3 у Житомирській і 139, 2 у Вінницькій областях [6, c. 96–121].
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Рис. 2. Частка осіб з повною вищою освітою серед 9 найчисленніших національностей
за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року
(у розрахунку на 1000 осіб)
Аналіз освітнього складу 9ти найчисленніших національностей України (згідно з ре
зультатами перепису 2001 року) засвідчив наявність певної етнічної диференціації. Зокре
ма, найвищою є питома вага осіб з повною вищою освітою серед росіян, українців, біло
русів, поляків; найнижча – серед румунів, угорців і молдаван. Так, серед румунів, які прожи
вають в Україні, частка осіб з повною вищою освітою утричі нижча, ніж серед українців.
Питома вага тих, хто здобув повну вищу освіту, серед кримських татар нижча удвічі, ніж у
росіян; в 1,7 раза, ніж у білорусів і в 1,3 раза менша порівняно з українцями (рис. 2).
Актуальність зазначених проблем підтверджують також результати опитування гро
мадської думки населення щодо якості і доступності освіти у нашій країні, що проведене
Українським інститутом соціальних досліджень у лютому 2004 року (3019 респондентів у
всіх регіонах України), в обробці результатів якого взяла участь автор.
Громадськість України високо оцінює необхідність забезпечення доступу до освіти
для усіх дітей і вважає це важливою стратегічною метою розвитку держави. Свідченням
цьому є розподіл названих респондентами цілей, які мають стояти перед Україною про
тягом найближчих 10 років. Серед завдань, що повинні бути реалізовані й досягнуті у
першу чергу, створення умов для вільного доступу усіх дітей до високоякісної освіти по
сіло друге місце після забезпечення бажаного рівня доходів усім громадянам.
Основні перешкоди для отримання дітьми високоякісної середньої освіти респон
денти вбачають у необхідності додаткової плати за навчання у хороших школах (36%), їх
відсутності в регіонах за місцем проживання (32%), а також вимушених хабарах (15%).
При цьому такі фактори, як додаткова плата за навчання і наявність вступних іспитів у
школах отримали найвищу кількість балів серед батьків, діти яких відвідували на час опи
тування гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи і ВНЗ третього та четвертого рівнів акреди
тації. Хабарництво найчастіше називалось респондентами, діти яких навчались у середніх
школах та були студентами вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акреди
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тації; нестача хороших шкіл – батьками, діти яких відвідували середні школи і дошкільні
заклади. Таким чином, рівень доступу дітей до отримання повноцінної середньої освіти,
на думку громадськості, найтісніше пов’язаний з можливостями батьків оплатити на
вчання і наявністю хороших шкіл за місцем проживання.
Таблиця 1
Розподіл відповідей респондентів про основні перешкоди для отримання високоякісної
середньої освіти залежно від місця проживання опитаних, %

Äîïëàòà çà íàâ÷àííÿ
Â³ääàëåí³ñòü ³ íåñòà÷à õîðîøèõ
øê³ë
Õàáàðíèöòâî
Âñòóïí³ âèïðîáóâàííÿ â
ïðåñòèæíèõ øêîëàõ
²íø³ ïðè÷èíè
Âñüîãî

Âñ³
ïîñåëåííÿ
35,7

Òèï ïîñåëåííÿ
Îáëàñíèé
²íø³
öåíòð
ì³ñòà
47,5
38,0

Ñ³ëüñüêà
ì³ñöåâ³ñòü
22,5

32,4
15,3
6,0

15,0
22,7
6,7

33,0
14,1
5,3

46,9
10,2
6,4

10,6
100,0

8,1
100,0

9,6
100,0

14,0
100,0

Значними є відмінності у відповідях респондентів, які проживають у різних типах
поселень. Основними причинами, що стоять на заваді отриманню високоякісної серед
ньої освіти в обласних центрах, на думку громадськості, є необхідність доплачувати за
навчання і поширення хабарництва, а в інших містах та у сільській місцевості – доплата за
навчання і віддаленість хороших шкіл. Якщо додаткову плату за навчання серед жителів
обласних центрів назвали 47,5% опитаних, то у сільській місцевості лише 22,5%. Водно
час на віддаленість хороших шкіл від місця проживання вказали 47% сільських мешканців
і тільки 15% городян, які проживають в обласних центрах (табл. 1).
Згідно з результатами опитування населення про причини, які заважають дітям от
римати високоякісну середню освіту, у західному і центральному регіонах найбільш про
блемним питанням є нестача хороших шкіл (табл. 2). У Києві, АР Крим, східних і півден
них областях найчастіше актуалізується потреба у додатковій оплаті за навчання, що
відзначили 42–44% жителів цих регіонів, в той час як у західному і центральному регіонах
частка цих відповідей становила лише 27–28%. Проблема хабарництва і труднощі зі вступ
ними іспитами до престижних шкіл набувають особливого значення у столиці, а наймен
ше трапляються у Криму, причому ці чинники відзначаються виразною диференціацією
стосовно матеріального становища респондентів. Необхід-ність здачі іспитів до хороших
шкіл як перепона на шляху рівного доступу дітей до середньої освіти найчастіше зустрі
чається серед відповідей опитаних з найвищим матеріальним достатком, а найменше –
серед респондентів з низьким рівнем доходів. Натомість необхідність давати хабарі вия
вилась найактуальнішою для мало-забезпечених верств населення і найменш вагомою
для заможних громадян.
Серед факторів, які можуть перешкодити молодим людям отримати якісну освіту у
вищих навчальних закладах, найчастіше називались: необхідність оплати навчання
(79,4%), вимушені хабарі (47,1%), потреба у зв’язках, знайомствах, що можуть сприяти
вступу до хорошого ВНЗ (36%), недостатня матеріальна підтримка з боку сім’ї на період
навчання (30,6%), недостатньо якісна середня освіта, що може завадити скласти вступні
іспити до престижного ВНЗ (31,9%), маленькі стипендії (27,0%), відсутність кредитів для
отримання вищої освіти (19,7%).
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Таблиця 2
Розподіл відповідей респондентів про основні перешкоди для отримання високоякісної
середньої освіти залежно від регіону* проживання опитаних, %

Äîïëàòà çà
íàâ÷àííÿ
Â³ääàëåí³ñòü ³
íåñòà÷à õîðîøèõ
øê³ë
Õàáàðíèöòâî
Âñòóïí³
âèïðîáóâàííÿ ó
ïðåñòèæíèõ
øêîëàõ
²íø³ ïðè÷èíè
Âñüîãî

Ðåã³îí ïðîæèâàííÿ ðåñïîíäåíò³â
Ï³âí³÷
Ñõ³ä
Ï³âäåíü ÀÐ Êðèì

Çàõ³ä

Öåíòð

ì. Êè¿â

26,6

27,9

32,2

42,8

41,7

44,0

44,0

42,6
13,3

37,8
15,3

28,3
16,5

26,9
15,8

31,8
16,2

17,5
9,7

17,5
19,3

7,2
10,3
100,0

3,9
15,1
100,0

9,8
13,2
100,0

5,5
9,1
100,0

4,6
5,6
100,0

2,6
10,8
100,0

8,4
10,8
100,0

* Захід – Волинська, Закарпатська, ІваноФранківська, Чернівецька, Львівська, Рівненсь
ка, Тернопільська області; Центр – Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька,
Черкаська; Північ – Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська; Схід – Дніпропетровсь
ка, Запорізька, Луганська, Донецька, Харківська; Південь – Миколаївська, Одеська, Херсонська
області.
Таблиця 3
Розподіл відповідей батьківреспондентів на питання про основні перешкоди
для отримання високоякісної вищої освіти залежно від типу навчального закладу,
який відвідували діти опитаних, %

72,3

ÂÍÇ ²²²
ð³âí³â
àêðèäèòàö³¿
79,1

ÂÍÇ ²²²
²V ð³âí³â
àêðåäèòàö³¿
81,9

48,1

48,2

39,8

41,8

34,1

49,6

35,9

35,8

43,6

33,1

31,9

32,9

36,7

25,5

26,5

32,2
30,9

31,4
24,4

40,2
31,2

28,3
23,8

38,1
36,1

28,9
28,0

Ã³ìíàç³¿
³ ë³öå¿

ÏÒÓ

79,5

Çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè
81,2

79,3

52,8

48,4

31,3

ÄÄÇ*
Ïëàòà çà íàâ÷àííÿ
Õàáàðíèöòâî ïðè
âñòóï³
Ïîòðåáà ó çâÿçêàõ ³
çíàéîìñòâàõ ïðè âñòóï³
Â³äñóòí³ñòü
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè
ç áîêó áàòüê³â ï³ä ÷àñ
íàâ÷àííÿ
Íåäîñòàòíüî ÿê³ñíà
ñåðåäíÿ îñâ³òà
Íåâåëèê³ ñòèïåíä³¿

* ДДЗ – дитячі дошкільні заклади
Такий чинник, як оплата за навчання найчастіше траплявся серед відповідей респон
дентів, діти яких на час опитування були студентами ВНЗ третього і четвертого рівнів акре
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дитації або навчались у загальноосвітніх школах (табл. 3). Діти, батьки яких вважали вкрай
необхідним мати вигідні зв’язки і знайомства для вступу до ВНЗ, навчались у гімназіях та
ліцеях. Усі батьки вбачали серйозну перешкоду для рівного доступу дітей до якісної вищої
освіти у проблемі хабарництва і протекціонізму. Як свідчать результати інших обстежень, це
стосується, передусім, корумпованості системи випускних іспитів у середніх навчальних
закладах і вступних іспитів до ВНЗ, які є вкрай недосконалими, оскільки не виконують
функції об’єктивного контролю знань, не забезпечують прозорості і адекватного оцінюван
ня знань, а тісно пов’язані з фінансовими можливостями сімей абітурієнтів [3, с. 183].
Ключовою проблемою сучасної системи освіти в Україні є збереження її якості та
ефективності функціонування. На тлі зростаючих вимог щодо професійної підготовки,
відповідності навчального процесу інноваційним вимогам сучасності та вкрай недостат
нього фінансування освітньої сфери спостерігається падіння престижу освіти та погіршення
її якості. Це підтверджують результати опитування громадської думки населення.
Лише дещо менше половини респондентів (44–47%) позитивно оцінили якість
освітніх послуг, що надаються в Україні; 38–41% опитаних мають негативну думку щодо
можливості навчання і професійної підготовки, решта – не визначились з відповіддю. Ця
оцінка знижується в міру підвищення рівня освітньої системи: від початкової до вищої.
Жінки дещо вище оцінили якість навчання у початковій школі, а чоловіки – якість на
вчального процесу у вищих навчальних закладах. Загалом найвища оцінка початкової і
середньої освіти спостерігається серед жінок молодого й середнього віку із загальною
середньою та вищою освітою, матеріальне становище яких оцінюється ними як середнє і
вище середнього, керівників підприємств, підприємців, службовців і зайнятих у сільсько
му господарстві, які проживають в обласних центрах та у сільській місцевості. Якість по
слуг, що надаються вищою школою, знайшла найбільшу підтримку серед молодих чо
ловіків із базовою та повною вищою освітою, керівників підприємств і підприємців, що є
жителями обласних центрів. Найгіршої думки про якісний рівень сучасної освіти в Ук
раїні дотримуються найменш матеріально забезпечені верстви населення: непрацюючі,
непрацездатні, безробітні, пенсіонери та домо-господарки.
Таблиця 4
Питома вага респондентів, які позитивно* оцінили якість початкової,
середньої і вищої освіти в Україні залежно від регіону проживання опитаних, %

Ïî÷àòêîâà îñâ³òà
Ñåðåäíÿ îñâ³òà
Âèùà îñâ³òà

Çàõ³ä
60
55
52

Öåíòð
48
45
39

Ðåã³îí ïðîæèâàííÿ ðåñïîíäåíò³â
Ï³âí³÷
Ñõ³ä
Ï³âäåíü ÀÐ Êðèì
46
38
53
25
46
39
47
28
42
40
50
26

ì. Êè¿â
60
54
64

* оцінки якості освіти: „дуже висока” і „швидше висока, ніж низька”
Досить цікавим виявився регіональний розподіл громадської думки щодо якості осві
тньої діяльності. Позитивна оцінка респондентів зростає у двох напрямках: із сходу на захід
та із півночі на південь України. Виняток становлять м. Київ, де отримано максимально
високий відсоток позитивних відповідей, та АР Крим, де показники мінімальні (табл. 4).
Найбільше незадоволення серед жителів західних та північних областей викликає якість
послуг вищої школи; у центральному, південному регіонах і столиці – середня освіта, а в АР
Крим – система початкової освіти. Зазначені особливості є відображенням помітної регіо
нальної нерівномірності розвитку освітнього ринку в Україні та певною мірою критерієм
ефективності функціонування його окремих підрозділів на тій чи іншій території.
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Оцінка якості навчання серед респондентів, діти яких на момент опитування здобу
вали освіту, істотно відрізняється залежно від типу навчального закладу. При цьому най
вищий рейтинг серед батьків отримали гімназії, ліцеї та спеціалізовані школи (майже
40% однозначно задоволені якістю навчання у них), дошкільні заклади і ВНЗ третього та
четвертого рівнів акредитації (близько 30% батьків були повністю задоволені ними). До
сить низьку оцінку дістали середні загальноосвітні школи, рівнем навчального процесу у
яких були задоволені лише 22% опитаних. Падіння престижу середньої школи викликає
особливе занепокоєння, оскільки батьки, незадоволені якістю навчання, з метою підви
щення шансів вступу дітей до ВНЗ часто змушені йти на додаткові витрати у вигляді
найму репетиторів, відвідування курсів і т. ін. Явними „аутсайдерами” у рейтингу на
вчальних закладів різного типу виявилися професійнотехнічні: повністю задоволені ними
були лише 9% опитаних.
Таблиця 5
Розподіл відповідей респондентів на запитання „Чи забезпечує сьогодні
наявність вищої освіти і високої кваліфікації можливість знайти гідну роботу?”
залежно від регіону проживання опитаних, %
Â³äïîâ³ä³
ðåñïîíäåíò³â
Òàê (øâèäøå
òàê, í³æ í³)
Í³ (øâèäøå
í³, í³æ òàê)
Âàæêî
â³äïîâ³ñòè
Âñüîãî

Ðåã³îí ïðîæèâàííÿ ðåñïîíäåíò³â
Ï³âí³÷
Ñõ³ä
Ï³âÀÐ
ì. Êè¿â
äåíü
Êðèì
66,0
64,0
58,0
62,0
53,0

Çàõ³ä

Öåíòð

Óñ³
ðåã³îíè
61,0

63,0

54,0

32,0

42,0

26,0

31,0

40,0

35,0

44,0

34,0

5,0
100,0

4,0
100,0

8,0
100,0

5,0
100,0

2,0
100,0

3,0
100,0

3,0
100,0

5,0
100,0

Здійснений аналіз дає можливість аргументувати висновок про те, що одним із голов
них орієнтирів розвитку сучасної освіти в Україні має стати значне поліпшення якості
навчального процесу і підвищення освітніх стандартів. Це стосується, передусім, вищої
освіти, якість якої найнижче оцінюється усіма респондентами, та загальної середньої
освіти з акцентуванням особливої уваги на системі професійнотехнічних навчальних зак
ладів, зміни у якій протягом останнього десятиліття викликали найбільше незадоволен
ня, що, вочевидь, пов’язано із ско-роченням мережі ПТУ, низьким престижем і погіршен
ням у них якості та організації навчання.
Згідно з результатами опитування громадської думки населення України, більшість
респондентів погодилася з тим, що наявність вищої освіти і високої кваліфікації забезпе
чують сьогодні можливість знайти гідну роботу. Водночас насторожує те, що значна час
тина, а саме 34% опитаних заперечила це твердження (табл. 5). Питома вага таких дещо
збільшується з віком респондентів, підвищенням їхнього освітнього рівня і помітно ко
ливається залежно від регіону проживання: якщо у північних областях відповідний по
казник становив 26%, то у Києві – 44%.
Очевидно, рівень освіти в Україні лише окреслює можливості зайнятості, але аж ніяк
не гарантує наявність бажаної високооплачуваної роботи, отримання якої більше зале
жить від корисних зв’язків та знайомств і від того, як пощастить влаштуватися у житті. Це,
поперше, сприяє зниженню мотивації до здобуття вищої освіти. Молоді люди досить
часто розглядають освіту не стільки як шлях до фінансово привабливої професії, скільки
як просту необхідність отримання диплома.
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Подруге, в умовах України все більше поширюється так зване явище „статусної несу
місності”, тобто невідповідність між освітнім статусом і матеріальним становищем особи
та соціальних груп внаслідок порушення ланцюжка „освіта – професія – доход” [1, с. 61].
Таким чином, поступово послаблюється ключова роль освіти, що пов’язує досягнення
життєвого успіху і можливості професійного зростання з рівнем кваліфікації і професій
ної підготовки, з одного боку, та захищає від бідності – з іншого.
Потретє, вищезазначені обставини значною мірою зумовлюють поширення в Ук
раїні такого підходу до трудової діяльності, що спрямований виключно на заробіток і
задоволення споживацьких потреб та інтересів. Водночас розвиток сучасного суспільства
неможливий без формування нових трудових цінностей, коли людина виступає активним
агентом і створювачем економічних відносин, що формуються на розбудові економіки
знань. Це потребує готовності людини здобувати освіту впродовж всього життя з метою
постійного розширення і вдосконалення своїх знань і навичок та впровадження їх у прак
тику діяльності.
На тлі сучасних соціальноекономічних реалій, коли нестача матеріальних ресурсів
обумовила істотне зменшення обсягів державного фінансування системи освіти, з особ
ливою силою актуалізується проблема платної форми навчання і подорожчання вартості
освітніх послуг. На питання про те, чи погодилися б респонденти сплачувати невелику
частку своїх доходів, щоб забезпечити дітям кращу за якістю освіту, аніж та, яку пропонує
безкоштовна система державної освіти, 25,4% відповіли „так” і ще 34,7% – „швидше так,
ніж ні”. Таку можливість найбільш прийнятною для себе вважають респонденти, діти
яких на час опитування навчались у дошкільних навчальних закладах та ліцеях, гімназіях
і спеціалізованих школах, а найменш сприймали це ті, чиї діти були учнями середніх
загальноосвітніх шкіл і ПТУ.
Ставлення до можливості доплати за навчання, яка б забезпечувала кращий якісний
освітній рівень дітей, досить відрізняється залежно від соціальнодемографічних характе
ристик їхніх сімей. Простежується чітка залежність готовності до матеріальних витрат на
освіту дітей від наявності соціальних ресурсів у їхніх батьків: освітнього рівня, матеріаль
ного добробуту, проживання у великих містах.
Таблиця 6
Розподіл відповідей респондентів на запитання „Чи погодилися б Ви
сплачувати невелику частину своїх доходів, щоб забезпечити своїй дитині кращу
за якістю освіту?” залежно від соціального статусу опитаних, %
Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ
ðåñïîíäåíò³â
Êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ,
ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâ ³
ï³äïðèºìö³
Ñïåö³àë³ñòè, ñëóæáîâö³ ³
â³éñüêîâîñëóæáîâö³
Ðîá³òíèêè êâàë³ô³êîâàí³ ³
íåêâàë³ô³êîâàí³
Çàéíÿò³ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ôåðìåðè, îðåíäàð³
Ïåíñ³îíåðè, áåçðîá³òí³, ³íø³
íåïðàöþþ÷³, íåïðàöåçäàòí³
Óñ³ ðåñïîíäåíòè
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Â³äïîâ³ä³ ðåñïîíäåíò³â
Øâèäøå
Í³
Âàæêî
í³, í³æ òàê
â³äïîâ³ñòè

Òàê

Øâèäøå
òàê, í³æ í³

Âñüîãî

39,8

37,0

11,1

6,5

5,6

100,0

26,1

40,1

13,2

11,6

9,0

100,0

23,5

34,7

20,2

11,9

9,7

100,0

22,4

30,6

12,2

28,4

12,2

100,0

22,4
25,5

28,9
34,7

15,6
15,4

17,6
13,4

15,6
11,0

100,0
100,0
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Таблиця 7
Розподіл відповідей респондентів на запитання „Чи погодилися б Ви |
сплачувати невелику частину своїх доходів, щоб забезпечити своїй дитині кращу
за якістю освіту?” залежно від рівня освіти опитаних, %
Ð³âåíü îñâ³òè
ðåñïîíäåíò³â
Ïî÷àòêîâà ³ íåïîâíà
ñåðåäíÿ
Ïîâíà çàãàëüíà
ñåðåäíÿ
Âèùà: áàçîâà ³
ïîâíà
Óñ³ ðåñïîíäåíòè

Â³äïîâ³ä³ ðåñïîíäåíò³â
Øâèäøå
Í³
Âàæêî
í³, í³æ òàê
â³äïîâ³ñòè

Òàê

Øâèäøå
òàê, í³æ í³

Âñüîãî

22,4

20,7

19,0

19,0

18,9

100,0

20,4
29,6

34,8
36,0

14,0
15,9

17,0
10,4

13,8
8,1

100,0
100,0

25,5

34,7

15,4

13,4

11,0

100,0

Частково оплачувана освіта користується прихильністю серед забезпечених соціаль
них верств, а негативне ставлення до неї домінує, головним чином, серед найбільш ураз
ливих в соціальноекономічному відношенні груп населення. Зокрема, повністю погоди
лись частково оплачувати навчання своїх дітей майже 40% керівників підприємств та
підприємців і лише 22% зайнятих у сільському господарстві (табл. 6).
Респонденти, матеріальне становище яких, за їхньою самооцінкою, є вищим за се
редній рівень, і які мають змогу доплачувати за навчання, розглядають такий шлях як до
сить вигідну інвестицію у майбутнє своїх дітей, що відкриває ширші подальші можливості
та альтернативи щодо їхньої професійної самореалізації. Майже половина (48%) респон
дентів з високим рівнем добробуту не погодилися заощаджувати на освітніх витратах і відзна
чаються високими освітніми стратегіями для своїх дітей. Водночас серед осіб з низьким
рівнем достатку бажання доплачувати за навчання висловили лише 9% опитаних.
Оскільки вибір освітніх стратегій для дітей тісно пов’язаний з рівнем освіти їхніх
батьків, остільки і готовність респондентів доплачувати за навчання виявляє певну за
лежність від їхнього освітнього статусу (табл. 7). При цьому найвищі установки на частко
во оплачувані освітні послуги спостерігались серед опитаних з вищою освітою, жителів
обласних центрів західних, південних областей та столиці, а найнижчі – серед мешканців
сільської місцевості.
Висновки. Освіта є ключовою характеристикою якості населення, важливою складо
вою формування соціальної структури населення і водночас засобом соціальної мобіль
ності. Освіта є тим чинником, що може сприяти перерозподілу і диференціації соціаль
них прошарків населення: внаслідок отримання високоякісної освіти людина має потен
ційну можливість потрапити у нове соціальне оточення, здобути новий статус і „перей
ти” із низькокваліфікованих до більш високих верств соціальної структури. Натомість за
специфічних українських умов склалася ситуація, коли бідність значно ускладнює дос
тупність якісної освіти, а нерівність доступу до освіти, в свою чергу, є чинником, що „зак
ріплює” бідність між поколіннями, та передумовою „успадкування” бідності і „само
відтворення” малозабезпечених і малоосвічених верств населення з низьким соціальним
статусом. Це дає підстави аргументувати висновок про те, що нерівність доступу до освіти
поступово стає в Україні додатковим джерелом подальшої соціальноекономічної не
рівності, яка сприяє поглибленню соціального розшарування населення.
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Як засвідчило проведене опитування громадської думки в Україні, готовність батьків
до неминучих матеріальних витрат, пов’язаних із оплатою навчання своїх дітей, досить
висока, проте реально фінансові можливості респондентів є вкрай нерівно-мірними. Нині
склалася ситуація, коли доступність освіти, передусім вищої, майже повністю залежить
від матеріального становища сім’ї. Доступність та ймовірність участі у системі вищої осв
іти різко зменшується в міру погіршення матеріального становища і зниження соціально
го статусу сім’ї, віддаленості проживання від великих міст та обласних центрів.
В умовах низького рівня добробуту значної частини населення держава має подбати
про збереження доступності освіти, про пошуки додаткових джерел фінансування освітніх
витрат. Цьому могло б сприяти забезпечення ширших можливостей щодо отримання
різного роду сімейних кредитів на освіту, студентських позик, грантів, пільг для навчання
залежно від доходів сім’ї, а також доповнення фінансування (насамперед вищої освіти) із
фондів та інших небюджетних джерел, розширення можливостей працевлаштування сту
дентів із неповним робочим днем і тижнем з метою поєднання навчання і роботи. Такі
альтернативні шляхи оплати навчання могли б компенсувати низькі доходи сім’ї, звести
до мінімуму неотримання вищої освіти через неплатоспроможність студента і зберегти
реальну доступність освіти для широкого загалу населення. Інвестиції у розвиток людсь
кого капіталу мають стати пріоритетним напрямом стратегії соціальноекономічного роз
витку України, що дасть змогу підвищити якість життя населення та сприятиме досягнен
ню сталого економічного зростання. Розширення доступу до якісної освіти впродовж
життя і нарощування освітніх ресурсів є необхідною умовою вирішення цих завдань.
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ПРЕСРЕЛІЗ З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО
ДНЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ
У 1989 році Рада керуючих Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй реко
мендувала відзначати 11 липня як Всесвітній день народонаселення, що має за мету ак
центувати увагу на невідкладності та важливості проблем народонаселення, зокрема у
контексті планів і програм загального розвитку і необхідності пошуку рішень з цих пи
тань.
Напередодні Всесвітнього дня народонаселення (8 липня 2005 р.) представництво
ООН в Україні і Державний комітет статистики провели спільну конференцію, в якій
взяли участь і керівники Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
(зокрема, директор Інституту, академік НАН України С.І. Пирожков, заступник директо
ра ІДСД НАНУ, членкореспондент НАН України Е.М. Лібанова). Тему Всесвітнього дня
народонаселення цього року присвячено зменшенню бідності у світі через поліпшення
системи репродуктивного здоров’я і зосереджено на ролі планування родини, важливості
безпечного материнства і запобігання ВІЛ/СНІДу, боротьбі зі злиднями.
Виконавчий директор Фонду Народонаселення ООН Тораї Обаід з нагоди Всесвітнього
дня народонаселення звернувся із виступом про демографічну ситуацію, що склалася в
Україні, яка, на його думку, цілком обґрунтовано викликає занепокоєння як владних струк
тур, так і широких верств суспільства. Скорочення чисельності населення, зниження три
валості життя і стрімке падіння народжуваності, від’ємне сальдо міграції – стали харак
терними ознаками демографічних процесів останнього десятиліття і дають підстави ква
ліфікувати їх як ознаки демографічної кризи.
Представники Держкомстату також назвали демографічну ситуацію в Україні склад
ною. Заступник голови Державного комітету статистики України Наталія Степанівна Вла
сенко повідомила, що протягом останнього десятиріччя в Україні значно швидшим був
процес зниження народжуваності. За її словами, якби протягом 1989–2001 рр. народжу
ваність залишалася на рівні 1989 року, за цей період народилося б на 2,3 млн. дітей більше,
ніж фактично. Представляючи відповідні статистичні дані, Н.Власенко відзначила, що
наразі відсутні підстави розраховувати на істотне збільшення народжуваності в найближчій
перспективі.
У доповіді академіка НАН України Сергія Івановича Пирожкова з нагоди Всесвітньо
го дня народонаселення були висвітлені найбільш актуальні демографічні проблеми в
Україні, причини і наслідки демографічної кризи, перспективи подальшого демографіч
ного розвитку.
С.І. Пирожков презентував на конференції перший випуск журналу “Демографія та
соціальна економіка”.
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***
Причини демографічної кризи в Україні мають історичне коріння і накопичувались
протягом тривалого часу. Перша і Друга світові війни, три голодомори (1921, 1932–1933,
1947), форсована індустріалізація, примусова колективізація, масові репресії 1930–
1950х років, Чорнобильська катастрофа, затяжна системна криза 1990х років вкрай нега
тивно вплинули на природний процес демографічної еволюції, призвели до помітних
деформацій вікової структури населення, передчасної смерті за період з початку ХХ сто
ліття близько 16 млн. осіб. У поєднанні зі зниженням народжуваності ще з початку 60х
років минулого століття це обумовило вичерпання демографічного потенціалу, що, врешті
решт, призвело до високого рівня старіння населення і депопуляції. Так, у 1990 р. загальна
чисельність населення України порівняно з 1960 роком зросла з 42,1 млн. осіб до
51, 9 млн., тоді як щорічний природний приріст за цей же час зменшився з 593,0 тис. до
26,6 тис. осіб*.
Сучасна демографічна криза в Україні не є суто українським феноменом, а зумовлена
й загальноцивілізаційними тенденціями зміни способу життя і відтворення населення,
притаманними розвинутим країнам, що здійснили основні фази демографічної революції
у XX столітті. Але суто українською особливістю є те, що демографічні процеси у нашій
країні перебували під значним негативним впливом економічної кризи 1990х років, що
значно прискорило наростання негативної демографічної динаміки.
Народжуваність
Серед глобальних чинників скорочення чисельності населення головним є, безумов
но, низький рівень народжуваності.
Нині дуже низький рівень народжуваності (приблизно вдвічі нижчий за такий, що
забезпечує просте відтворення) спостерігається в Австрії, Іспанії, Італії, практично в усіх
країнах Східної Європи, а взагалі у 21 країні Європи рівень народжуваності є нижчим за
рівень смертності. Це – один з глобальних наслідків демографічного переходу в розвину
тих країнах. Падіння народжуваності в кінці XX століття є, передусім, зворотним боком
соціального захисту статусу жінки, розширення сфери її інтересів, високого рівня освіти
та зайнятості. Не можна нехтувати також тим, що діти перестали бути основою родинного
благополуччя і гарантією для батьків прийнятного рівня життя на старість. Необхідність
у народженні багатьох дітей (оскільки до зрілості з них доживало лише кілька) втратила
актуальність через багаторазове зниження рівня дитячої смертності (з 35,4 в 1959 році до
9,5 померлих немовлят на 1000 народжених у 2004 році).
Усталена тенденція зниження народжуваності спостерігається в Україні від 1952 р., а
від 1963 р. рівень народжуваності в Україні не забезпечує навіть простого відтворення
населення (пересічна городянка перестала народжувати достатню для цього кількість дітей
з кінця 1950х, а пересічна селянка – від початку 1990х років). Найбільш помітне зни
ження народжуваності (більш ніж на 20 тисяч дітей на рік) спостерігалося в 1953, 1955,
1961–1965, 1973, 1977, 1985, 1987, 1989–1999 роках. Адекватне зростання кількості на
роджених спостерігалося за цей період тільки в 1954, 1956–1958, 1966, 1970, 1983 та 1986
роках.
Упродовж останнього десятиліття закономірний процес зниження народжуваності
значно прискорився. Основними причинами є падіння рівня життя людей, їх невпев
неність у завтрашньому дні, багаторазове подорожчання всіх без винятку товарів дитячого
*
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Природний приріст – різниця між кількістю народжених і померлих.

асортименту, зростання оплати виховання дітей у дошкільних та позашкільних закладах,
запровадження неофіційної плати за навчання в багатьох школах, як це відбувається зав
жди під час економічних криз, погіршення репродуктивного здоров’я.
Переважно через низький рівень народжуваності Україна за 1993–2004 роки втрати
ла більше 4 млн. населення. Кризовий стан дітородної діяльності полягає не лише у швид
кому зниженні народжуваності, і, як результат, – у надзвичайно низькому її рівні, а й у
деформації структури народжуваності й народжених (за черговістю народжень, їх розпо
ділом за віком матері, її шлюбним станом та іншими ознаками). Внаслідок цих несприят
ливих змін деформується віковий склад населення, зменшуються його демографічний і
трудовий потенціали.
На жаль, як уже зазначалося, немає підстав розраховувати на істотне зростання на
роджуваності в найближчій перспективі. Принаймні, всі прогнози і національних, і міжна
родних фахівців – навіть за оптимістичними сценаріями – передбачають збільшення
народжуваності максимум до 1,5 ( у 2004 році цей показник становив 1,2 ) дитини на одну
жінку, але цього порогу буде досягнуто не раніше 2020 року за умов зміни репродуктивних
настанов та підвищення якості життя.
Кризовий стан генеративної активності населення даватиметься взнаки протягом
життя кількох поколінь на рівні не лише сім’ї, а й усього суспільства, навіть якщо ситуація
і зміниться на краще. Як наслідок, у майбутньому спостерігатиметься хвилеподібна дина
міка чисельності населення і його вікових контингентів, що може перетворитися на відчут
ну перепону в досягненні сталого розвитку країни.

Смертність і тривалість життя
Аналіз рівнів та тенденцій смертності населення України дає можливість виокреми
ти кризові явища – це, передусім, невиправдано висока смертність від нещасних випадків
та від захворювань, які світова медицина вже давно і успішно лікує. Причини цього різні.
Частково вони накопичені протягом принаймні останніх 50ти років, частково обумов
лені – або ж значно загострені – кризою 1990х років.
На відміну від економічно розвинутих держав, де смертність впродовж повоєнного
періоду невпинно знижувалась, в Україні (як і в інших республіках колишнього СРСР)
швидке її зниження у 1950х роках змінилося тривалою стагнацією. Періоди зниження
смертності змінювалися її зростанням. В результаті цього відставання України від еконо
мічно розвинутих країн у тривалості життя населення невпинно збільшувалося. Найбіль
ше зростання кількості померлих (понад 20 тисяч за рік) спостерігалося 9 разів (у 1959,
1962, 1965, 1967, 1969, 1975, 1979, 1984, 1987 роках). Адекватні за масштабами позитивні
зміни відбувалися за цей період тільки тричі – у 1955, 1960 та 1986 роках.
Подальше зростання смертності населення в першій половині 1990х років було обу
мовлене економічною кризою – зниженням рівня життя (а відповідно і якості харчуван
ня, можливостей лікуватися та відпочивати), зростанням психологічного навантаження,
недоліками соціального захисту та медичного обслуговування населення. Таким чином,
криза перехідного періоду не сформувала, а загострила загальні негативні тенденції смер
тності населення. Цю тезу підтверджує і зміна ситуації в другій половині 1990х років,
зокрема значне (більше ніж на 20 тисяч за рік) скорочення кількості померлих у 1996–
1998 роках та вельми помірне, на відміну від перших років незалежності держави, її
збільшення в 1999–2000 роках. Незважаючи на ознаки певних позитивних зрушень за
2001–2004 рр., кількість померлих у 2004 р. (761,3 тис. осіб) все ще значно вища, ніж у
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1989 (600,6 тис). Вирішально на ці процеси впливає динаміка смертності чоловіків (52,3%
загальних змін), у тому числі городян – 33,8% і селян – 18,5%. Вплив змін смертності
жінок виявився значно меншим – 28,4%. За рахунок структурних зрушень в статевовіковій
структурі (в основному через старіння – значне підвищення питомої ваги населення стар
шого віку), зростання смертності обумовлено 19,3% від загальних змін.
Якби смертність протягом 1989–2001 років залишалась на рівні 1989 року, чисельність
померлих за цей період була б менша за фактичну на 2,4 млн.( за період з 1989 по 2001
роки померло понад 9,3 млн. осіб, а народилось – 6,6 млн.).
Чоловіки в Україні практично від усіх причин і в усіх вікових групах вмирають значно
частіше і раніше, ніж жінки. Особливо вагомою є різниця в смертності від нещасних
випадків – майже в 5 разів частіше гинуть від них чоловіки. Однією з причин підвищеної
уразливості чоловіків до дії зовнішніх причин є зловживання алкоголем та тютюнопалін
ням.
У 2004 році в країні померло 761,3 тис. осіб; у тому числі 391,4 тис. чоловіків та 369,9
тис. жінок. У загальній кількості померлих 7,2 тис. (0,9%) становили діти у віці до 16
років; 184,1 тис. (24,2%) – населення у працездатному віці (жінки – 16–54 роки, чоловіки
– 16–59 років) та 570, 0 тис. (74,9%) – особи у віці, старшому за працездатний (жінки – 55
і старше, чоловіки – 60 і старше років). Середній вік померлих 67,2 року: чоловіків – 61,8,
а жінок – 72,9 року.
Важкі умови сільськогосподарської праці та сільського побуту, недоступність у
більшості випадків своєчасної кваліфікованої медичної допомоги зумовлюють підвище
ний рівень смертності сільських жителів порівняно з городянами: в 1,4 раза вище, ніж у
міських поселеннях (відповідно 19,6 померлих на 1000 сільських жителів проти 14,4 – на
1000 жителів міських поселень).
Крім того, смертність має значну регіональну диференціацію. Найвищі показники
смертності упродовж останніх років фіксуються в Чернігівській області (20,7 померлих на
1000 мешканців у 2004 році), Сумській (18,7%о), Полтавській (18,4%о), Житомирській та
Кіровоградській областях (по 18,3%о) областях, серед жителів яких спостерігається висо
ка питома вага осіб похилого віку; найнижчі – у м. Києві (10,7%о) та регіонах з відносно
молодим населенням: Закарпатській (12,4%о), ІваноФранківській (12,9%о), Львівській
та Чернівецькій (по 13,1 %о) областях. В середньому ж по Україні рівень смертності у
минулому році становив 16 померлих на 1000 населення.
У загальній кількості померлих у 2004 році померлі від хвороб системи кровообігу
становили 62,2%, від новоутворень – 12,1%, нещасних випадків, вбивств, самогубств та
інших зовнішніх дій – 9,4%, хвороб органів травлення та дихання – по 3,7%, від інфекц
ійних і паразитарних хвороб – 2,0%.
Основною демографічною проблемою сучасної України є істотне відставання від роз
винутих європейських країн за показником середньої очікуваної тривалості життя ( для
всього населення цей показник у 2003–2004 рр. становив 68,2 року, для чоловіків – 62,6 і
для жінок – 74,1 року. За даними ВООЗ, у 2002 р. за цим показником наша країна відста
вала від країн Центральної Європи на 5,5, а від країн Євросоюзу – на 10,9 року. Серед
країн колишнього СРСР Україна на 3,4 року за тривалістю життя випереджає Російську
Федерацію, на 2,6 – Казахстан та перебуває майже на одному рівні з Білоруссю, Киргиз
станом, Молдовою. Різниця у тривалості життя чоловіків і жінок в Україні складає 11,5
року, тоді як в економічно розвинених країнах цей показних становить 5–6 років. Ризик
смерті для чоловіків у 20–24 роки перевищує такий же для жінок у 3,3 раза, а імовірність
смерті у працездатному віці для чоловіків сягає 37%.
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Міграція населення
Вплив міграційних переміщень на демографічну ситуацію реалізується через зміни
загальної чисельності населення, його структури (за віком, статтю, етнічною приналеж
ністю, рівнем освіти тощо), репродуктивної поведінки (через зміну етнічного та статево
вікового складу населення). Так, хоча сальдо обміну населення України (різниця між
кількістю прибулого та вибулого населення) з іншими республіками СРСР впродовж 1959–
1989 років не перевищувало плюсмінус 100 тисяч осіб на рік, міжреспубліканські міграції
негативно впливали на якісний склад населення. На роботу в регіони Сибіру, Далекого
Сходу, Крайньої Півночі тощо виїжджали з України молоді люди, а поверталися переваж
но пенсіонери, що істотно посилювало показник старіння населення. Якщо за рахунок
міграцій загальна чисельність населення кожного десятиріччя змінювалась менш ніж на
1%, то чисельність молоді 20–29 років зменшувалась приблизно на 3%, а осіб молодшого
пенсійного віку збільшувалась на 2%. Внаслідок постійного відбору фахівців та їхньої
концентрації в центрі СРСР знижувався професійний та освітній потенціал України.
Протягом періоду переходу до ринкових відносин в Україні міграційні процеси за
знали суттєвих трансформацій. Значно зменшився міграційний оборот (прибулі + ви
булі), додатне сальдо міграцій у 1991–1992 рр. різко зросло, однак вже наступного року
відбувся різкий спад, і з 1994 р. кількість вибулих з України почала перевищувати кількість
прибулих*. Загалом прямі міграційні втрати України за період з початку 1994 по кінець
2001 років помітно перевищили 1 млн. осіб.
Основними міграційними партнерами України залишаються країни колишнього
СРСР, перш за все сусідні Російська Федерація, Молдова та Білорусь. З цими країнами
відбувається досить активний двосторонній обмін населенням. Інтенсивною є також
імміграція до України із Закавказьких та Середньоазіатських держав, тоді як виїзд до цих
країн, а також міграційні зв’язки з країнами Балтії практично зійшли нанівець.
Максимальну чисельність населення було зафіксовано в Україні на початку 1993 року
– 52,2 млн. осіб. Під впливом змін у природному та механічному русі населення, які були
вказані вище, розпочалося скорочення населення. За даними Всеукраїнського перепису
населення, станом на 5 грудня 2001 року в Україні проживало 48,5 млн. осіб. За оцінкою,
на 1 червня 2005 р. в Україні мешкає 47,1 млн. осіб.
Кількість померлих вперше перевищила кількість народжених у 1991 році. Протягом
2–х років природне зменшення компенсувалося позитивним сальдо міграції, а з 1993
року, хоча прибуло в Україну більше людей, ніж залишило її, міграційний приріст виявив
ся недостатнім для компенсації втрат природного руху, зафіксовано загальне скорочення
населення. Цей процес продовжується і досі.
Скорочення чисельності населення супроводжується практично невпинним зрос
танням кількості (і відповідно питомої ваги) осіб старше 60 років. Якщо перепис населен
ня 1959 року зафіксував 4,4 млн. осіб старше 60 років, а перепис 1970 року – 6,6 млн., то в
1979 р. в Україні проживало 7,8 млн. осіб, у 1989 році – 9,3 млн., а в 2001 році – 10,3 млн.
осіб такого віку. Відповідно питома вага цього контингенту в загальній чисельності насе
лення України зростала з 10,5% у 1959 році до 13,9% у 1970 році, 15,7 у 1979 р., 18,0 у
1989 р. і 21,4% у 2001 році.
Ці процеси є істотно пом’якшеними у міських поселеннях і відповідно загострени
ми, внаслідок довготривалої міграції (відтоку) осіб працездатного віку, в сільських. В ок
*
Тут і далі йдеться про осіб, які виїжджають за межі країни або приїжджають в Україну на
постійне місце проживання.
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ремих регіонах – Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській та
Вінницькій областях – ситуація є ще гіршою, і питома вага осіб у віці 60 років і старше
перевищує 26%, а в сільській місцевості – 30%.

Гендерні особливості
У загальній кількості населення співвідношення чоловіків і жінок виглядає таким
чином: 46,2% становить чоловіче населення, а 53,8% – жіноче. Переважання жіночої
статі над чоловічою характерне для всіх регіонів України. На кожну 1000 жінок в середнь
ому припадає 858 чоловіків. Це співвідношення змінюється залежно від віку населення.
Якщо у новонароджених завжди переважає частка чоловічої статі (51,5% хлопчиків проти
48,5% дівчаток), то при пересуванні від дитячих до молодих вікових груп частка жінок
поступово зростає, а чоловіків, відповідно, зменшується, і вже з 29 років в структурі насе
лення України переважають жінки. Починаючи з вікової групи 30–34 роки (в якій на 1000
жінок припадає 983 чоловіки) частка чоловіків поступово зменшується: у віковій групі 70
років і старше на 1000 жінок припадає лише 443 чоловіки. Такий стан вікової структури
призводить до диспропорцій у шлюбних відносинах та не сприяє навіть простому відтво
ренню населення.
Підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001 року надали можливість для де
тального аналізу гендерних співвідношень населення. Насамперед це стосується освітнього
рівня та зайнятості.
На відміну від більшості країн не тільки з перехідною, а і з розвиненою ринковою
економікою для України характерна вища освіченість жінок. Принаймні до 60річного
віку питома вага осіб з вищою освітою серед жінок істотно перевищує аналогічний показ
ник серед чоловіків. Тільки серед найстаріших контингентів вищий рівень освіти спосте
рігається серед чоловіків. В цілому в Україні вищу освіту мають 35,7% чоловіків і 39,3%
жінок у віці 25 років і старше. Закономірно більш освіченим є міське населення, яке
значною мірою поповнюється за рахунок навчальної та післянавчальної міграції сільської
молоді, – тут частка осіб з вищою освітою становить 45,3% серед чоловіків і 51,1% серед
жінок у віці 25 років і старших проти 20,1% і 24,6% серед сільських чоловіків і жінок
відповідно.
Практично в усіх вікових групах жінки вчаться частіше за своїх однолітків чоловічої
статі. Відповідно є всі підстави очікувати подальшого розвитку жіночої переваги в освіче
ності. Найбільша різниця спостерігається по вищій освіті – у всіх без винятку вікових
групах жінки значно частіше набувають вищу освіту.
Що стосується зайнятості, то тут перевага за чоловіками (без урахування зайнятих в
особистому підсобному господарстві). Серед зайнятого населення, за даними перепису,
чоловіки становили 51,3%, а жінки – 48,7%. Розподіл зайнятого населення за статусом
зайнятості свідчить, що майже за всіма групами переважають чоловіки (крім безоплатно
працюючих членів сім’ї, де жінки складають понад 55%), а серед роботодавців вони ста
новлять майже дві третини. Розподіл зайнятих за видами економічної діяльності пока
зує, що кількість зайнятих чоловіків найбільше переважає в рибному господарстві (82,4%),
добувній промисловості (75,9%), в будівництві (79,0%), а в охороні здоров’я та серед ос
вітян переважають жінки (відповідно 81,7% і 76,6%). Специфіка розподілу чоловіків і
жінок за заняттями детермінується психологічними особливостями статі в ув’язці з вимо
гами до виконавців певних професійних видів робіт і умовами їх здійснення, а також
традиційними уявленнями про “чоловічі” та “жіночі” ролі й, відповідно, професії. Щодо
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розподілу зайнятих за окремими групами занять, то чоловіки переважають серед законо
давців, вищих державних службовців, серед кваліфікованих працівників з інструментом
(83,2%), а жінок більше серед працівників сфери обслуговування (70%).
Незважаючи на певні позитивні зрушення, демографічна ситуація в Україні зали
шається складною і несприятливою. Відсутні об’єктивні умови для призупинення існую
чої тенденції скорочення загальної чисельності населення. У цій ситуації напрями де
мографічної політики мають спрямовуватися передусім на підвищення рівня та поліпшен
ня якості життя населення. Акценти варто робити не лише на кількісних, а й на якісних
параметрах демографічного відтворення. Необхідно сконцентрувати зусилля на розв’я
занні поточних і стратегічних завдань – економічному забезпеченні відтворення насе
лення, належному соціальному захисті сімей з дітьми та осіб похилого віку, поліпшенні
екологічної ситуації, зниженні виробничого та побутового травматизму, популяризації
здорового способу життя (зниженні масштабів паління, особливо серед молоді, форму
ванні культури вживання алкогольних напоїв), забезпеченні доступності якісної медич
ної допомоги та освіти, що, зрештою, стане вагомим підґрунтям для переходу до опти
мального режиму відтворення населення і підвищення тривалості повноцінного актив
ного його життя.
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МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
“ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ
ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ”
20–21 жовтня 2005 року в Києві відбулася Міжнародна науковопрактична конфе
ренція “Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної по
літики,” організована Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України,
Київським національним економічним університетом МОН України, Міністерством у
справах сім’ї, молоді та спорту України, Державним комітетом статистики України.
Конференція була присвячена обговоренню сучасних соціальнодемографічних про
цесів та політики, обміну результатами наукових досліджень і практичним досвідом з
питань демографічного розвитку, взаємозв’язку проблем народонаселення та людського
розвитку.
У роботі конференції взяли участь Прем’єрміністр України Юрій Єхануров, Міністр
України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, Міністр праці та соціальної
політики України Іван Сахань, Голова Державного комітету статистики України Олек
сандр Осауленко, представники Секретаріату Президента України, Уповноваженого Вер
ховної Ради України з прав людини, Фонду Народонаселення ООН в Україні, Національ
ної академії наук України, провідні вчені України, Росії, Білорусі, Франції, Австрії, Німеч
чини, викладачі вищих навчальних закладів, представники громадських організацій та ін.
Прем’єрміністр України Юрій Єхануров у своєму виступі проаналізував демографіч
ну ситуацію в Україні й наголосив, що демографічна спрямованість має стати одним з
головних пріоритетів дій українського уряду. Він підкреслив вагомість розробленого на
виконання доручення Кабінету Міністрів України проекту Стратегії демографічного роз
витку України на 20062015 роки. “Цей документ має стати не черговою декларацією, а
практичним інструментом роботи для центральних і місцевих органів влади”, – зазначив
Прем’єрміністр. “Реальний вихід з демографічної кризи” він вбачає “не стільки в подо
ланні депопуляції, скільки в підвищенні якості життя населення”.
Професор Національного інституту демографічних досліджень Франції Жак Валлен
привітав учасників конференції, зокрема українських вченихдемографів, які змогли при
вернути увагу держави та громадськості до сучасних проблем демографічного розвитку.
Підтвердженням цього пан Ж.Валлен вважає, зокрема, відродження в Національній ака
демії наук України Інституту демографії, який був створений ще у 1918 році першим в
Європі.
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Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, академік НАН
України Сергій Пирожков у доповіді “Демографічний розвиток України: сучасне та май
бутнє” навів результати прогнозних розрахунків, згідно з якими населення України уже в
2050 році може зменшитися до 34,8 мільйонів проти нинішніх 47,3. Демографічна криза
в Україні триває з дев’яностих років минулого століття і триватиме й далі. “Тенденція до
зменшення чисельності нашого населення залишиться, – сказав С. Пирожков. – І ми
повинні думати, яким чином розробляти демографічну стратегію в умовах депопуляції”.
Нині у світі дедалі більшого поширення набуває так звана модель балансу, коли оцінка
населення робиться не за кількісними показниками, а за його якісним потенціалом.
З доповіддю “Сім’я як об’єкт демографічної політики” виступив Міністр України у
справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко. Він підкреслив, що спад народжуваності в
Україні фахівці передусім пов’язують саме з проблемами сім’ї, а відтак виникає нагальна
потреба у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на подолання причин кризи сім’ї,
складовими якого є економічна підтримка сім’ї, забезпечення відповідного соціального
захисту сімей тощо.
Голова Державного комітету статистики України, доктор наук з державного управлін
ня Олександр Осауленко приділив увагу сучасній концепції людського розвитку та визна
чив чотири пріоритетних його напрями для України – підвищення ролі людини у
суспільстві, забезпечення соціальної справедливості, досягнення ефективної зайнятості
та екологічної безпеки.
Впливу демографічних процесів на сучасний розвиток сфери зайнятості була при
свячена доповідь Міністра праці та соціальної політики України Івана Саханя. Він відзна
чив, що підвищення конкурентоспроможності економіки неможливе без формування
гнучкого ринку праці та всебічного розвитку трудового потенціалу країни. Втім, наша
робоча сила постійно старішає: кожному шостому українцеві – 50 років, а кожний три
надцятий – працівник пенсійного віку. Особливо гострою є проблема старіння праце
здатного населення у сільській місцевості. Щорічно з карти України зникає 50 населених
пунктів. Люди там або вмирають, або виїжджають до міст. Можна впевнено говорити про
те, що якщо не буде енергійних позитивних зрушень для зміни ситуації, то це стане сер
йозною перешкодою в розвитку аграрного сектору.
Керівник Центру демографії та екології людини Інституту народногосподарського
прогнозування Російської академії наук, доктор економічних наук Анатолій Вишневський
спинився на характерних рисах демографічної кризи на пострадянському просторі, зок
рема в найближчих країнах – сусідах України – Росії та Білорусі. Він зазначив, що за
статистичними даними ці країни зараз мають подібні до українських тенденції основних
демографічних процесів – смертності, тривалості життя, народжуваності.
Висвітлюючи теоретичні й прикладні аспекти підвищення доходів працюючих як
передумови збереження та розвитку людського капіталу, проректор Київського національ
ного економічного університету, доктор економічних наук Анатолій Колот зауважив, що
неможливо вирішити жодну з проблем, пов’язаних з демографічними аспектами, якщо
не буде радикальних змін на краще у структурі доходів населення. Нинішня ситуація в цій
сфері, досягнуте останніми роками економічне зростання дають підстави для обережного
оптимізму, однак відставання України все ще залишається великим порівняно з євро
пейськими країнами. Основні причини низького рівня доходів працюючих необхідно
пов’язувати, перш за все, з реальним станом економіки, недосконалістю відносин між
трудом і капіталом. Якісні зрушення у рівнях доходів населення практично неможливі
без функціонування в Україні економіки знань, економіки інноваційного розвитку.
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Заступник голови Державного комітету статистики України Наталія Власенко, гово
рячи про результати першого Всеукраїнського перепису населення, відзначила, що ство
рення його науковометодологічного забезпечення стало вагомим внеском провідних де
мографів України у розвиток сучасної демографічної статистики. Сьогодні дані перепису
використовуються як надійне джерело інформаційного забезпечення прогнозування і
управління соціальноекономічним розвитком, реалізації бюджетного процесу, здійснення
адміністративнотериторіальної реформи, демографічної політики, регулювання мігра
ційних процесів тощо. На підставі даних перепису Держкомстат України разом з Інститу
том демографії і соціальних досліджень НАН України за участю інших зацікавлених цент
ральних органів виконавчої влади здійснили ряд аналітичних розробок, ретроспективних
перерахунків і прогнозних оцінок основних демографічних показників країни та регіонів.
Проведено також фундаментальні дослідження причин та наслідків демографічної кризи
в Україні, результати яких стали основою підготовки стратегічних документів державного
значення.
Завідувач лабораторії Інституту народногосподарського прогнозування РАН, дирек
тор регіональної громадської організації “Центр міграційних досліджень”, кандидат гео
графічних наук Жанна Зайончковська, характеризуючи перспективи міграційної ситуації
в РФ, зазначила, що загроза депопуляції як для Росії, так і для України є вкрай серйозною
й абсолютно реальною. Найближчими роками у цих країнах відбуватиметься природне
скорочення чисельності працездатного населення, внаслідок чого впродовж наступних
двох десятиріч праця стане одним з найбільш дефіцитних ресурсів. За цих умов перспек
тивною міграційною політикою Росії має бути, передусім, імміграційна політика, оскіль
ки без притоку робочої сили неможливо буде забезпечити достойний рівень життя не
тільки для пенсіонерів, а й для працездатного населення. Попри можливі негативні на
слідки такої політики, ставку на іммігрантів робить не лише РФ, а також і Європейський
Союз та США.
Актуальності прогнозування зовнішніх міграцій населення та основним завданням
наукових досліджень у цій сфері присвятив свою доповідь завідувач відділу Інституту де
мографії та соціальних досліджень НАН України, кандидат економічних наук Олексій
Позняк.
Характеризуючи позитивні тенденції в демографічному розвиткові Білорусі, голов
ний науковий співробітник Інституту економіки НАН Білорусі, доктор соціологічних
наук Людмила Шахотько відзначила, що за рахунок позитивних зрушень у соціально
економічному розвитку країни досягнуто зниження показників смертності, зокрема ди
тячої, певне зростання тривалості життя, зменшення кількості розлучень, відбувається
перехід до більш сучасних методів планування сім’ї. Тому за умови здійснення високое
фективної соціальноекономічної й демографічної політики можна розраховувати на де
яке поліпшення загальної демографічної ситуації.
В ході роботи конференції заступник директора Інституту демографії та соціальних дос
ліджень НАН України, членкореспондент НАН України Елла Лібанова презентувала проект
Стратегії демографічного розвитку України на 2006–2015 роки, підкресливши, що розробле
ний документ має стати основним інструментом, а державна підтримка сім’ї – ядром, навко
ло якого формується вся система заходів національної демографічної політики.
Стратегія демографічного розвитку передбачає цілісну систему заходів економічно
го, правового, соціального, освітнього, культурного, інформаційнопропагандистського
та організаційного характеру і спрямована на зниження смертності, підвищення народ
жуваності, захист та відновлення генофонду населення України. Її реалізація буде підтри
муватись спеціально створеною системою моніторингу соціальнодемографічної ситу
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ації, націленої на інформаційне забезпечення демографічних досліджень, зокрема, про
цесів відтворення населення, питань репродуктивної поведінки, трудової міграції тощо.
Перша секція конференції “Загальні процеси відтворення населення” була присвя
чена обговоренню теоретичних, світоглядних аспектів цих процесів. У центрі уваги пред
ставників міжнародної демографічної наукової громадськості були сучасні тенденції
відтворення населення України у контексті загального демографічного розвитку на пост
радянському просторі. Секцію відкрила доповідь міжнародного колективу авторів про
демографічні перспективи України до 2050 року, яка ініціювала дискусію про завдання і
специфіку демографічного прогнозування на сучасному етапі, тісний взаємозв’язок де
мографічних перспектив з подальшим економічним розвитком. Органічним продовжен
ням дискусії стала доповідь російських демографів про перспективи і можливості стабі
лізації розбалансованих демографічних процесів в Україні і Росії. Обговорення перспек
тив відтворення населення на пострадянському просторі у ракурсі міжнародної еконо
мічної і культурної інтеграції та поглиблення процесу глобалізації, представлене відомим
білоруським демографом, доктором економічних наук Андрієм Раковим, стало логічним
завершенням роботи секції.
Найактуальніші проблеми здоров’я, народжуваності й смертності населення розгля
далися під час роботи другої секції “Природний рух населення”. Відбулася цікава диску
сія з питань оцінки новітніх тенденцій у динаміці народжуваності в Україні, демополі
тичної ефективності допомоги при народженні дитини, соціальноекономічної зумовле
ності негативних тенденцій у смертності, соціальнодемографічних наслідків епідемії ВІЛ/
СНІДу. Змістовні доповіді з питань методів, інформації та якості оцінок смертності насе
лення зробили представники Інституту Макса Планка з Німеччини – доктор філософії
Дмитро Жданов та магістр психології Жданова Діана.
На засіданні третьої секції “Міграційні процеси та їх вплив на загальну демографічну
динаміку” обговорювалися особливості сучасних міграційних процесів, їх регулювання та
впливу на національну державу, людський капітал, економічний розвиток регіонів,
міжетнічні відносини, зайнятість населення, зокрема в контексті включення України до
світового ринку праці. Ряд доповідей стосувалися проблем трудової міграції, зокрема її
правового регулювання, захисту прав працівниківмігрантів. Увагу учасників секції при
вернули також окремі доповіді з питань статистичного та адміністративного обліку мігра
ційних процесів та міграційних процесів у місцевостях, що постраждали внаслідок Чор
нобильської катастрофи.
Впродовж роботи четвертої секції “Демографічні аспекти відтворення трудового по
тенціалу та демографічна політика” доповідачі акцентували увагу на проблемах відтво
рення трудового потенціалу й людського капіталу, зокрема в контексті регіонального роз
витку та інтеграції України до ЄС, інвестування людського розвитку, впливу демографіч
них процесів на формування економічної активності населення, розвиток ринку праці.
Значна частина доповідей була присвячена дослідженням з проблем стратегії та завдань
демографічної політики в Україні.
За результатами обговорення найбільш актуальних питань сучасного демографічного
розвитку, проекту Стратегії демографічного розвитку України на 2006–2015 роки учасни
ки Міжнародної науковопрактичної конференції “Демографічний розвиток України та
пріоритетні завдання демографічної політики” прийняли рекомендації, адресовані Ка
бінету Міністрів України. Вони наголосили, що завдання демографічного розвитку і на
ціональної демографічної політики мають бути спрямовані на досягнення Цілей Розвит
ку Тисячоліття – глобальних напрямів розвитку суспільства, вироблених та узгоджених на
міжнародних конференціях 90х років ХХ століття, адаптованих до умов України.
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