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Мета	 роботи: аналіз	 динаміки	 демографічних	 показників	 смертності	 населення	 України,	 її	
статевих,	 вікових	 та	 регіональних	 особливостей	 в	 аспекті	 вивчення	 причин	 формування	 негативного	
природного	приросту,	передумов	та	тенденцій	зростання	демографічних	втрат.	

Матеріали	 та	методи. Використано	дані	 офіційної	 статистичної	 звітності	Державної	 служби	
статистики	 України	 та	 Центру	 медичної	 статистики	 МОЗ	 України	 щодо	 змін	 в	 динаміці	 показників	
смертності	 різних	 статево‐вікових	 груп	 населення.	 Методи	 	 дослідження:	 системного	 підходу,	 медико‐
статистичний,	контент‐аналізу,	бібліографічний.	

Результати. Доведено,	що	депопуляційні	процеси,	які	розпочалися	в	кінці	ХХ	століття,	продовжили	
своє	 стале	 формування	 та	 поглиблення	 із	 властивим	 саме	 для	 населення	 України	 переважанням	
коефіцієнтів	смертності	серед	чоловіків.	Відбувається	одночасне	зменшення	чисельності	та	постаріння	
населення,	із	зростанням	частки	осіб	старше	65	років	та	низькою	питомою	вагою	дитячого	населення	в	
загальній	 його	 структурі.	 Скорочення	 загальної	 чисельності	 населення	 супроводжується	 подальшим	
зниженням	 народжуваності,	 зростанням	 негативного	 природного	 приросту,	 особливо	 серед	 мешканців	
сільської	місцевості	(із	скороченням	частки	останніх	до	30,5	%).	Особливості	коефіцієнтів	смертності	з	
розподілом	 за	 статтю	 проявилися	 переважанням	 показників	 серед	 чоловіків	 практично	 у	 всіх	 вікових	
групах.	 Великою	 зберігається	 різниця	 середньої	 очікуваної	 тривалості	 життя	 чоловіків	 та	 жінок	 (за	
підсумками	 2020	 р.	 66,39	 р.	 проти	 76,22	 р.	 відповідно).	 Показані	 особливості	 структури	 смертності	
чоловіків	в	Україні.		

Висновки. Встановлено,	що	тенденції	депопуляції,	постаріння	населення,	урбанізації,	які	донедавна	
вважалися	в	Україні	тимчасовими,	за	останнє	десятиліття	суттєво	поглибилися.	Їх	невідворотні	наслідки	
проявляються	 унікальним	 для	 України	 феноменом	 зростання	 негативного	 природного	 приросту	 в	
поєднанні	 із	 надсмертністю	 чоловіків.	 Вказані	 демографічні	 трансформації	 становлять	 потенційну	
загрозу	для	зміцнення	обороноздатності	та	соціально‐економічного	зростання	держави.	

Ключові	слова: регіональні	особливості	смертності	населення	з	розподілом	за	статтю,	тенденції	
природного	приросту,	середня	очікувана	тривалість	життя.		

	
Вступ.	Збереження здоров’я населення 

визнано пріоритетом більшості розвинених 
країн світу. Цілі сталого розвитку ООН, 
перспектива реалізації яких передбачена в 53-
х державах-членах Європейського регіону на 
період до 2030 року, передбачають серед 
інших стратегій, моніторинг індикаторів 
здоров’я для з’ясування регіональних 
особливостей та потреб населення держав-
членів [1-4].  

В країнах Європи в першу чергу 
вивчають демографічні показники 
народжуваності та смертності, які вважають 
індикаторами соціально-економічного 
розвитку країни. В Україні коефіцієнти 
народжуваності та смертності включені до 
щорічного моніторингу соціально-
економічного розвитку регіонів, який тепер 
проводить Міністерство розвитку громад та 
територій України, але аспект розподілу за 
статтю цих показників не відстежується.  

Тому надзвичайно актуальними стають 
дослідження особливостей формування 
демографічних показників в різних статевих 
групах, в тому числі із вивченням та аналізом 
динаміки їх регіональних особливостей. 

Метою дослідження став аналіз 
динаміки демографічних показників 
смертності населення України із з’ясуванням 
їх статевих, вікових та регіональних 
особливостей в аспекті вивчення причин 
формування негативного природного 
приросту, передумов та тенденцій зростання 
демографічних втрат. 

Матеріали	 та	 методи	 дослідження. 
Для досягнення поставленої мети із аналізу 
динаміки демографічних показників 
смертності населення, їх вікових та 
регіональних особливостей з розподілом за 
статтю було проведено ретроспективне 
дослідження глибиною в тридцять років 
(1991-2020 рр.). Для його проведення 
використано дані офіційної статистичної 
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звітності Державної служби статистики 
України та Центру медичної статистики МОЗ 
України. Проведення ретроспективного 
дослідження такої глибини дало можливість 
побудови прогностичних трендів на 
короткострокову перспективу, в тому числі і в 
регіональному аспекті.  

Методичний апарат дослідження 
включав методи: системного підходу, медико-
статистичний, контент-аналізу, 
бібліографічний. 

Результати	 дослідження	 та	 їх	
обговорення. Вітчизняні науковці та 
експерти говорять про розвиток 
демографічної кризи, в результаті якої зростає 
загроза самовідтворення населення України 
[5-7]. Результати проведеного нами 
ретроспективного дослідження за період 
1991-2020 рр. переконливо свідчать про 
зменшення чисельності населення (щорічно 

більше 700 тис.), а побудова прогнозного 
тренду на короткострокову перспективу 
доводить високу ймовірність збереження 
таких тенденцій і в найближчі роки. Так, якщо 
в 1991 році на території України проживало 52 
млн. осіб, то в 2020 р. це 41,9, а в 2021 р. – 41,6 
млн. осіб.  

З року в рік зменшується питома вага 
населення, що проживає в сільській місцевості 
(в 1991 р. – 32,7 %; в 2010 р. – 31,4 %; в 2020 р. 
– 30,5 %), хоч Україна і досі відома на весь світ 
своїми родючими чорноземами (рис. 1). 
Стрімке зменшення чисельності населення, 
лише третина якого проживає в сільській 
місцевості стає аргументом на користь 
невпинної урбанізації, яка властива більшості 
розвинених країн світу. Проте, в умовах 
українських реалій це проявляється 
відсутністю молоді в сільській місцевості та в 
цілому «вимиранням» сіл. 

 
Рисунок	 1. Динаміка чисельності наявного населення в Україні, у тому числі 

проживаючого в міській та сільській місцевості (тис. осіб, за даними Держкомстату України) 
 

Варто відзначити передбачуване 
зменшення чисельності чоловічого населення, 
питома вага якого в загальній структурі 
складає менше половини (46,3 %). Зменшення 
чисельності населення в державі в цілому 
відбувається на тлі щорічного зростання 
питомої ваги осіб старше 65-ти річного віку (в 
2020 р. їх питома вага склала 17,4 %) з 
прогнозованим її збільшенням до 18,4 % в 
2025 р. та до 20,0 % в 2030 р. За шкалою ООН 
такі зміни в віковій структурі населення 

дозволяють віднести Україну до країн із дуже 
старим населенням. «Найстарішим» в Україні 
традиційно залишається населення 
Чернігівської (питома вага населення 65 років 
і старше в 2020 р. склала 20,1 %) та Черкаської 
(19,2 %) областей. Навіть «наймолодші» для 
України області (з найнижчою питомою вагою 
населення 65 років і старше) Закарпатська 
(12,2 %), Рівненська (12,8 %) та Волинська 
(13,3 %) за критеріями ООН відносяться до 
регіонів із старим населенням. Наведене стає 
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y = -2147ln(x) + 34601
R² = 0,9346

y = -1601ln(x) + 16812
R² = 0,9563

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

19
91

20
01

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

наявне населення всього міське населення сільське населення



 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ	ВІЙСЬКОВОЇ	ОХОРОНИ	ЗДОРОВ’Я
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28	‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ «УКРАЇНСЬКИЙ	ЖУРНАЛ	ВІЙСЬКОВОЇ	МЕДИЦИНИ»	(1.2022,	Т.3)	 

аргументом того, що і в подальшому Україна 
знаходитиметься серед 30-ти найстаріших 
країн світу. 

Ситуацію могла б змінити висока питома 
вага дитячого населення (0-17 років) в 
загальній його структурі. Проте, для України її 
коливання зареєстровані від 24,0 % в 
Рівненській області до 12,1 % в Луганській та 
13,5 % в Донецькій областях при середньому 
для України значенні 18,0 %.  

Скорочення чисельності населення та 
описані зміни вікової його структури 
відбувається в першу чергу за рахунок 
зростаючого коефіцієнту смертності (рис. 2), 
який суттєво перевищує аналогічні значення 
показника в країнах ЄС (в Україні 15 на 1000 
населення, в країнах ЄС до 10 на 1000 
населення). За даними експертів ВООЗ, 

Україна за коефіцієнтом смертності населення 
ще в 2015 році знаходилася між Лесото (14,91 
на 1000 населення) та Південною Африкою 
(17,49 на 1000 населення). 

Скорочення чисельності населення в 
Україні могло бути призупиненим за рахунок 
зростання народжуваності та коефіцієнту 
народжуваності в розрахунку на одну жінку. 
Але, нажаль, аналіз динаміки сумарного 
коефіцієнту народжуваності, який зменшився 
з 1,78 в 1991 р. до 1,3 в 2020 р. та власне 
коефіцієнту народжуваності 7,8 
живонароджених на 1000 наявного населення 
в 2020 р. (рис. 3), змушує констатувати 
наявність всіх передумов до щорічного 
поглиблення негативного природного 
приросту (в 2020 р. – 8,1). 

 
Рисунок	2. Динаміка коефіцієнта смертності в Україні в порівнянні із іншими країнами, 

за даними ВООЗ (на 1000 тис. населення)  
 

Особливістю формування в динаміці 
демографічних показників в Україні стає 
переважання депопуляції серед населення в 
сільській місцевості, що пов’язано із суттєво 
вищими показниками смертності (17,2 в 
сільській місцевості проти 13,4 на 1000 осіб, 
які проживають в містах при середньому по 
Україні 15,9 на 1000 осіб наявного населення) 
та негативного природного приросту (−9,6 
проти – 5,5 відповідно) серед мешканців 
сільської місцевості. 

З кожним роком суттєво зменшується 
кількість чоловіків, що зумовлено 
переважанням коефіцієнтів смертності саме 
серед чоловічого населення, прогнозні тренди 
динаміки яких засвідчують збереження 

зростання виявлених несприятливих 
тенденцій і на найближчу перспективу (рис. 4). 
Регіональні особливості формування 
коефіцієнтів смертності чоловіків виявили 
традиційно вище значення показника в 2020 р. 
серед чоловіків Чернігівської (2 153,7) та 
Кіровоградської (1 929,4) областей з 
мінімальним значенням в м. Києві (1 362,2 на 
100 тис. відповідного населення) (табл. 1). 
Різниця між крайніми значеннями показника 
склала в 1,6 разу (р<0,01), що доводить 
наявність регіональних особливостей його 
формування при середньому по Україні 1 706,8 
на 100 тис. чоловіків проти 1 502,9 на 100 тис. 
жінок. 
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Рисунок	 3. Динаміка коефіцієнту народжуваності, смертності в розрахунку на 1000 

наявного населення та природного приросту, за даними Держкомстату України 

 
Рисунок	4. Динаміка коефіцієнтів смертності з розподілом за статтю (на 100 тис. осіб 

відповідної статі), за даними Держкомстату України 
 

Традиційно в областях Західного регіону 
України коефіцієнти смертності чоловіків 
були відносно меншими (Закарпатська 
(1 426,5); Рівненська (1 458,7); Чернівецька 
(1 488,4); Івано-Франківська (1 496,8); 
Львівська (1 587,6) та Тернопільська (1 594,0) 
проти 1 706,8 на 100 тис. чоловіків в 
середньому по Україні. 

Аналіз особливостей формування 
коефіцієнтів смертності чоловіків з 
розподілом за віком (табл. 2) виявив їх 

переважання у всіх без виключення вікових 
групах. Особливо суттєвою виявилася різниця 
у вікових групах 20-24 роки (в 3,4 рази, 
р<0,001); 25-29 років (в 3,1 рази, р<0,001); 35-
39 років (в 3,0 рази, р<0,001); 40-44 роки (в 3,0 
рази, р<0,001). Наведене красномовно 
ілюструє надмірну різницю втрат чоловічого 
населення в молодому працездатному віці, що 
потенційно загрожує формуванню чоловічого 
репродуктивного потенціалу та 
обороноздатності країни в цілому. 
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Таблиця	1.	
Регіональні	особливості	коефіцієнтів	смертності	з	розподілом	за	статтю	(2020	р.,	

на	100	тис.	осіб	відповідної	статі)	
Регіон Обидві статі Чоловіки Жінки 

м. Київ 1 234,5 1 362,2 1 125,1 
Закарпатська 1 341,4 1 426,5 1 262,6 
Рівненська 1 352,8 1 458,7 1 256,9 
Волинська 1 397,1 1 509,9 1 296,3 
Івано-Франківська 1 408,1 1 496,8 1 328,6 
Чернівецька 1 410,2 1 488,4 1 340,5 
Львівська 1 460,9 1 587,6 1 347,0 
Одеська 1 474,0 1 561,7 1 395,8 
Тернопільська 1 534,7 1 594,0 1 482,6 
Миколаївська 1 595,5 1 718,2 1 489,5 
Вінницька 1 658,6 1 745,8 1 583,2 
Херсонська 1 670,8 1 807,2 1 552,6 
Хмельницька 1 671,1 1 757,1 1 596,3 
Харківська 1 680,2 1 763,1 1 608,6 
Дніпропетровська 1 751,9 1 877,0 1 646,8 
Запорізька 1 753,3 1 916,3 1 616,3 
Черкаська 1 757,1 1 858,2 1 670,9 
Житомирська 1 763,8 1 883,7 1 659,2 
Київська 1 769,6 1 899,4 1 659,8 
Сумська 1 792,0 1 920,4 1 683,0 
Полтавська 1 793,8 1 883,6 1 716,8 
Кіровоградська 1 806,6 1 929,4 1 701,4 
Чернігівська 2 001,0 2 153,7 1 873,7 
Україна	 1	597,2 1 706,8 1	502,9	

	
Таблиця	2.	

Розподіл	за	віком	та	статтю	коефіцієнтів	смертності,	2020	р.		
(на	100	тис.	осіб	відповідного	віку)	

Вікова група Обидві статі Чоловіки Жінки 
0-4 роки 136,9 147,1 126,1 
5-9 років 15,6 17,3 13,8 

10-14 років 17,8 20,9 14,4 
15-19 років 54,1 74,9 32,1 
20-24 роки 76,2 116,3 33,8 
25-29 років 124,8 186,4 60,1 
30-34 роки 222,7 328,3 114,1 
35-39 років 330,8 494,4 165,7 
40-44 роки 509,4 768,5 260,1 
45-49 років 693,7 1037,9 376,6 
50-54 роки 969 1486,2 515,5 
55-59 років 1379,1 2157,9 753,9 
60-64 роки 2080,8 3327,6 1180,8 
65-69 років 3020,9 4784,2 1907,7 
70-74 роки 4513,5 6884,8 3213,7 
75-79 років 7170 10354,4 5773,8 
80-84 роки 11496,4 15017 10153,7 

85 років і старше 20800,2 21588,3 20535,7 
 

Багаторічні умови формування 
переважання коефіцієнтів смертності 
чоловіків в Україні призвели до унікальної 
серед країн Європейського регіону статевої 
різниці середньої очікуваної тривалості 
життя, яка практично склала десять років. 

Якщо в 2020 р. показник середньої очікуваної 
тривалості життя при народженні в Україні 
становив 71,35 років, то для жінок він був 
76,22 роки, а для чоловіків – 66,39 років. 
Середня очікувана тривалість життя чоловіків 
має регіональні особливості, що проявилися 
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найвищими значеннями показника в областях 
Західного регіону країни (Тернопільська − 
68,33 р.; Івано-Франківська – 68,17 р.; 
Чернівецька – 68,31 р.; Львівська – 67,4 р.) та в 
м. Києві (69,05 р.) при середній по Україні 
очікуваній тривалості життя чоловіків при 
народженні 66,39 років. Одночасно з цим 
найменшою вона була серед чоловіків 
Житомирської (64,42 р.), Київської (64,56 р.) та 
Чернігівської (64,45 р.) областей. 

У зв’язку з тим, що чоловіки в Україні 
живуть в середньому на 10 років менше, 
співвідношення чоловіки/жінки у віковій 
групі 15-64 роки складає 0,75 із зменшенням 
до 0,5 у віковій групі 65 років і старше, не 
дивлячись на те, що народжується хлопчиків 
завжди більше, ніж дівчаток, а тому при 
народженні це співвідношення становить 1,06. 

Із «постарінням» населення в Україні 
зростає і значення середнього віку (з 39,8 
років в 1990 р. до 41,4 роки в 2020 р.), проте із 
переважанням показника серед жінок (44,5 
років проти 39,2 роки серед чоловіків в 2020 
р.). Регіональні особливості формування 
значення середнього віку виявили найвище 
значення показника серед чоловіків 
Луганської (44,1 роки), Донецької (43,1 роки), 
Сумської (40,8 років), Чернігівської (40,6 
років) та Черкаської (40,4 роки) областей. 

Особливості формування структури 
причин смертності з розподілом за статтю 
виявив значимість класу хвороб системи 
кровообігу (955,7 на 100 тис. чоловіків проти 
541,0 на 100 тис. жінок), новоутворень (221,7 
проти 111,5 відповідно) та зовнішніх причин 
смерті (119,5 проти 23,5 відповідно), які серед 
чоловічого населення посіли перші три 
рангові місця та мали переважання в 
порівнянні з жінками значення показника в 
розрахунку на 100 тис. відповідного 
населення. 

Перспективи	 подальших	 досліджень. 
Аналіз динаміки формування демографічних 
показників смертності населення, їх статевих, 
вікових та регіональних особливостей 
доводить наявність надмірних втрат 
чоловічого населення репродуктивного віку із 
визначенням основних класів хвороб, які 
стають причинами цих втрат. Актуальності 
набувають дослідження із вивчення 
захворюваності та поширеності хвороб серед 
чоловіків, а також захворюваності з 
тимчасовою та стійкою втратою 
працездатності для обґрунтування 
програмних заходів на рівні регіону та/або 
держави, реалізація яких змогла б зупинити 
формування виявлених прогнозних тенденцій. 

Висновки  
1. Отримані результати аналізу динаміки 

демографічних показників смертності 
населення України, в аспекті формування 
вікових та регіональних особливостей 
смертності з розподілом за статтю виявили 
сталий характер де популяційних процесів в 
Україні, особливо чоловічого населення. На 
фоні зростаючого постаріння населення 
коефіцієнти смертності чоловіків є вищими в 
порівнянні із жінками у всіх без виключення 
вікових групах, зокрема із суттєвим 
переважанням в віці 20-24 роки (в 3,4 рази), 
20-29 років (в 3,1 рази), 35-39 та 40-44 роки (в 
3,0 рази).  

2. Унікальною для України є різниця 
очікуваної тривалості життя від народження 
серед жінок та чоловіків, із суттєво меншим її 
значенням серед останніх (76,22 роки у жінок 
проти 66,39 років серед чоловіків). 

3. В структурі причин смертності чоловіків 
перші три рангові місця належать класам 
хвороб системи кровообігу, новоутворенням 
та зовнішнім причинам смерті. 

4. Виявлені демографічні особливості у 
різних статево-вікових групах потребують 
подальших досліджень з метою з’ясування їх 
тенденцій, причин та прогнозних трендів. 
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The	 purpose: analysis	 of	 the	 dynamics	 of	mortality	 demographic	 indicators	 among	 the	 population	 of	

Ukraine,	 its	gender,	age	and	regional	characteristics	 in	aspect	of	 studying	 the	causes	of	negative	natural	growth	
formation,	the	prerequisites	and	trends	for	increasing	demographic	losses.	

Materials	and	methods. Data	from	official	statistical	reporting	of	the	State	Statistics	Service	of	Ukraine	
and	the	Center	for	Medical	Statistics	of	the	Ministry	of	Health	of	Ukraine	were	used	regarding	changes	in	the	dynamics	
of	mortality	rates	 for	different	 sex	and	age	population	groups.	Research	methods:	 systematic	approach,	medical‐
statistical,	content	analysis,	bibliographic.	

Results. It	is	proved	that	the	depopulation	processes	that	began	at	the	end	of	the	20th	century	continued	
their	formation	and	deepening,	with	the	predominance	of	mortality	rates	among	men,	which	is	characteristic	of	the	
Ukraine	population.	There	is	a	simultaneous	decrease	in	the	number	and	aging	of	the	population,	with	an	increase	in	
the	proportion	of	people	over	65	years	of	age	with	a	low	proportion	of	the	child	population	in	its	overall	structure.	
The	reduction	in	the	total	population	is	accompanied	by	a	further	decline	in	the	birth	rate,	an	increase	in	negative	
natural	growth,	especially	among	rural	residents	(with	a	decrease	in	the	proportion	of	the	latter	to	30.5%).	Gender	
characteristics	of	mortality	 rates	were	manifested	by	 the	 indicators	predominance	among	men	 in	almost	all	age	
groups.	The	difference	between	the	average	life	expectancy	of	men	and	women	remains	significant	(according	to	the	
results	of	2020,	66.39	versus	76.22	years,	respectively).	The	features	of	male	mortality	the	structure	in	Ukraine	are	
shown.	

Conclusions. It	has	been	established	that	the	trends	of	depopulation,	population	aging,	urbanization,	which	
until	 recently	 were	 considered	 temporary	 in	 Ukraine,	 have	 deepened	 significantly	 over	 the	 past	 decade.	 Their	
irreversible	 consequences	are	manifested	by	 the	unique	 for	Ukraine	phenomenon	of	 increasing	negative	natural	
growth	in	combination	with	the	men	over	mortality.	These	demographic	transformations	form	a	potential	threat	to	
strengthening	the	defense	capability	and	socio‐economic	growth	of	the	state.	

Key	words: gender	and	regional	characteristics	of	population	mortality,	trends	in	natural	increase,	average	
life	expectancy.	

 
Конфлікт	інтересів:	відсутній.	
Conflicts	of	interest:	аuthors	have	no	conflict	of	interest	to	declare.	



ORGANIZATION	OF	MILITARY	HEALTH	CARE
 
 
 

«UKRAINIAN	JOURNAL	OF	MILITARY	MEDICINE»	(1.2022,	Vol.	3)			‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 	33	

	
Відомості	про	авторів:	
Медведовська	Н.В.	А,E,F  – начальник науково-координаційного управління НАМН України, доктор 

медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, м. Київ, Україна. 
https://orcid.org/0000-0003-3061-6079, e-mail: medvedovsky@ukr.net 

Квач	М.Д.	 А,В,С,D  – завідувач відділення урології клініки «Гармонія здоров’я», кандидат медичних 
наук, м. Київ, Україна. https://orcid.org/0000-0002-3019-1544 

A	–	концепція	та	дизайн	дослідження;	B	–	збір	даних;	C	–	аналіз	та	інтерпретація	даних;		
D	–	написання	статті;	E	–	редагування	статті;	F	–	остаточне	затвердження	статті.	
	
Information	about	the	authors:	
Medvedovska	N.V. A, E, F – Head of the Scientific Coordination Department of the National Academy of 

Medical Sciences of Ukraine, Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Worker of Science and Technology of 
Ukraine, Kyiv, Ukraine. https://orcid.org/0000-0003-3061-6079, e-mail: medvedovsky@ukr.net 

Kvach	M.D. A, B, C, D – Head of the Urology Department of the “Harmony of Health” Clinic, Candidate of Medical 
Sciences, Kyiv, Ukraine. https://orcid.org/0000-0002-3019-1544 

A	–	research	concept	and	design;	B	–	collection	and/or	assembly	of	data;	C–	data	analysis	and	interpretation;			
D	–	writing	the	article;	E	–	critical	revision	of	the	article;	F	–	final	approval	of	the	article.	

	
Адреса	для	листування:	вул.	Московська,	45/1,	буд.	33,	м.	Київ	01015	

 
 

	


