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СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОГО 

РОЗВИТКУ НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Забезпечення умов демографічного розвитку населення є одним з 

пріоритетних інтересів в основі державної політики України. Демографічна 

ситуація відображає соціально-економічний розвиток та є показником 

суспільного розвитку держави.  

 Мета даної публікації – провести соціально-географічний аналіз 

демографічного розвитку населення Харківської області. 

В сучасних умовах для формування розвитку потенціалу області 

посилюється актуальність досліджень демографічної складової суспільства 

[2]. 

Дослідження демографічного розвитку, враховуючи особливості 

сучасних процесів в Харківській області, можна відмітити внесок наступних 

вітчизняних фахівців: Нємець Л.М., Сегіда К.Ю., Нємець К.А. [4]. Зокрема в 

роботі Афанасьєвої Ю.В. [1] розглянуто оцінки демографічного розвитку на 

прикладі Харківської області. 

http://www.mif-ua.com/archive/article/4840
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Проте, комплексне всебічне дослідження має проводитись із 

застосуванням сучасної методологічної бази соціальної географії, що 

дозволить всебічно дослідити особливості демографічного розвитку. 

Використовуючи різні аспекти для визначення рівня демографічного 

розвитку на основі різних данних проаналізуємо демографічну ситуацію в 

Харківській області.  

Харківська область вирізняється високим рівнем суспільного розвитку, 

проте щороку чисельність населення зменшується. В останні роки 

спостерігаються інтенсивні міграційні процеси, які в значній мірі впливають 

на структуру населення та особливості його відтворення. 

Окрім того, територіально регіон неоднорідний за рівнем як 

економічного, так і демографічного розвитку, адже в окремих районах 

демографічна ситуація дещо покращується і вони близькі до виходу з 

демографічної кризи, в інших – зберігаються тенденції до погіршення 

демографічної ситуації [4]. Існує безліч факторів, що впливають на динаміку 

демографічних процесів у Харківській області, основні з них можна 

об’єднати у п’ять груп. 

Першу групу можна інтерпретувати як соціально-економічну, її 

формують такі показники: щільність населення, міграційний приріст, частка 

осіб молодше працездатного віку, частка осіб працездатного віку, малі 

підприємства, заробітна плата, оздоровчі заклади, забруднення повітря [4]. 

Другу групу можна інтерпретувати як економіко-демографічну, яку 

об’єднує міграційний приріст за рахунок зовнішньої міграції, забезпечення 

житлом, надходження інвестицій.  

Третю групу можна інтерпретувати як міграційну, її формують 

показники: чисельність вибулих (в межах області), чисельність прибулих 

(зовнішня міграція), загальна міграція, пасажирообіг, як показник, 

сприяючий активним міграційним переміщенням [4]. 

Четверта група – демографічно-регресивна, вона об’єднує показники: 

смертність, природний приріст, частка осіб працездатного віку, частка осіб 
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старше працездатного віку, частка чоловіків старше працездатного віку, що 

обумовлює високе демографічне навантаження і відповідно призводить до 

підвищення рівня смертності [4].  

П’яту групу інтерпретовано як демографічно-прогресивну, утворену 

такими показниками, як народжуваність, частка осіб молодше працездатного 

віку, введення житла в експлуатацію, надходження інвестицій [4]. 

Найкращім чином популяцію населення характеризують її чисельність, 

яка допомагає визначити динаміку популяції, що має соціально-демографічне 

значення. На зміну чисельності населення, як відомо, впливають три основні 

чинника: народжуваність, смертність та міграція. Демографічна ситуація в 

Харківській області відображає загальні закономірності демографічного 

розвитку країни, якому притаманна щорічна депопуляція населення [1]. 

Проводячи аналіз загальної чисельностї населення за період з 1991 по 

2019 роки необхідно зазначити, що в області спостерігається поступове 

зменшення чисельності населення з 3194,8 тис. до 2675,6 тис. осіб [5]. (рис. 

1) 

 

 

Рис. 1. Динаміка розвитку населення (тис. чол.)  Харківської області 1990-2019 рр.  

(побудовано автором за даними [6-8]) 

 

Співвідношення чисельності міського і сільського населення 

характеризують процеси урбанізації. Так, за період 1991-2019 рр. загальна 
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чисельність міського збільшилась за рахунок зменшення сільського 

населення Харківської області, що свідчить про постійний рух населення з 

периферії до міст у пошуках робочих місць та кращих умов життя.  

Протягом досліджуваного періоду спостерігався від'ємний природній 

приріст населення. Така ситуація пов’язана з високим рівнем смертності, 

який супроводжувався низькими показниками народжуваності, високою 

смертністю серед працездатного населення. (рис. 2) 

 

 

Рис. 2 Динаміка співвідношення народжуванності та смертності (на 1000 чол.) 

Харківської області 1990-2018 рр. 

(побудовано автором за даними [6-8]) 

 

Щодо середньої тривалості життя, то цей показник в період з 1990 р. по 

2018 р. зріс з 70,31 до 71,40 років для обох статей. Спостерігається 

підвищення тривалості життя для чоловіків з 65,29 до 66,37 років. Серед 

жінок за визначений період цей показник підвищився на 1,5 роки, 

досягнувши позначки 76,2 років, хоча за останній рік спостерігається 

тенденція до його зниження [5]. (рис. 3) 
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Рис. 3 Динаміка тривалості життя населення Харківської області 1990-2018 рр. 

(побудовано автором за даними [6-8]) 

 

Говорячи про показник міграційного приросту в області, можна 

стверджувати, що його крива має хвилястий характер [2]. Так, якщо у 2016 р. 

прибулих  було 17915 чол., то в 2017 р. кількість виросла до 55076 чол. більш 

ніж втричі. Наступні два роки відрізняються нестабільністю показника 

міграції: в 2018 р. в області виявлено 51804 осіб, що мігрували, а в минулому 

році – 48296 особ [5]. Такі флуктуації пов’язані, в першу чергу, з соціально-

економічною і політичною ситуацією в країні.  

Отже, на основі аналізу демографічної ситуації в Харківській області в 

період з 1991 р. по 2019 р. можна зробити деякі висновки, які характеризують 

негативні тенденції демографічних показників. Показники смертності в 

області перевищують показники народжуваності в середньому в 1,5 разів, а 

за 2019 р. у 1,7 разів.  Спостерігається поступове старіння населення області, 

що за рахунок зниження коефіцієнта народжуваності свідчить про процеси 

депопуляції [3].  

Таким чином, демографічна ситуація, що склалася в Харківський 

області, в більшому ступені відноситься до показників, що характеризують 
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несталий розвиток регіону. Причини цього полягають як в економічній, так і 

в соціальній площині і подальший поступовий сталий розвиток регіону 

можливий лише за умови покращення якості життя населення області. З 

огляду на вище сказане на державному і місцевому рівнях необхідно:  

– в першу чергу, визнання того, що демографічна складова є однією з 

важливіших передумов сталого розвитку держави через можливість 

виникнення загрози трудоресурсної безпеки держави, що може призвести до 

незворотних економічних і соціальних наслідків;  

– здійснення заходів, направлених на покращення соціально-

побутового і екологічного добробуту населення;  

– збільшення фінансування систем пенсійного забезпечення і 

соціального захисту населення у зв’язку з інтенсивним постарінням 

населення області;  

– впровадження новітніх і розвиток працезаміщуючих високих 

технологій через зниження чисельності населення працездатного віку, що 

може призвести до виникнення дефіциту робочої сили на ринку праці. 
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ЗМІНИ  НАПРЯМКІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ:  

ПРИЧИНИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ. 

 

Постановка проблеми. Трудова міграція зараз є однією з 

найактуальніших проблем сучасної  України, адже за різними даними ЗМІ та 

державної прикордонної служби від 3 до 5 млн. осіб [2] постійно знаходяться 

поза межами нашої держави в якості трудових мігрантів. За останніх п'ять 

років в наслідок падіння економіки, стрімкої інфляції, падіння промислового 

виробництва, складної ситуації на сході України, відкриття безвізового 

режиму з країнами ЄС трудові міграційні процеси  стали стихійним явищем. 
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