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Концепція сталого розвитку як нова парадигма
розвитку виходить із того, що подальший розвиток
суспільства, неможливий без врахування інтересів і
потреб прийдешніх поколінь, без збереження існую-
чого природного капіталу для наших нащадків. По-
ставивши за мету необхідність гармонізації економіч-
ної, соціальної і екологічної складових розвитку, в
концепції сталого розвитку значна увага приділяється
перебігу демографічних процесів. При цьому демог-
рафія як кількість населення планети або певного рег-
іону багато в чому розглядається як чинник, що лімітує
межі розвитку людства, спричиняючи певний тиск на
навколишнє середовище. У той самий час характери-
стики перебігу демографічних процесів є важливим
індикатором досягнутого рівня розвитку суспільства.
Основні тенденції відтворення населення певного рег-
іону або держави в цілому є лакмусовим папірцем
перебігу соціально-економічних процесів, а також ста-
ну навколишнього природного середовища, вплива-
ючи на характеристики здоров’я населення, репродук-
тивної здатності, життєздатності потомства й трива-
лості життя взагалі. Тому покращення характеристик
режиму відтворення населення є одним з центральних
моментів, цілей стратегії сталого розвитку регіону.

Слід зауважити, що проблемам демографічного
розвитку, аналізу режиму відтворення населення при-
свячена низка ґрунтовних і цікавих публікацій, у яких
дана проблема досліджується як на матеріалах Украї-
ни, так й інших країн СНД [1—6]. Негативні тенденції
демографічного розвитку (депопуляція, постаріння на-
селення, падіння народжуваності і високий рівень смерт-
ності) на сьогодні властиві для практично всіх держав,
які входили до складу колишнього СРСР. У роботі [7]
автор досліджуючи питання щодо причин, які мають
вплив на смертність і тривалість життя населення в Росії,
Україні, Білорусі, Латвії, Литві, Естонії як один з вис-
новків наводить твердження про значну схожість струк-
тур зміни тривалості життя в Україні, Росії і Білорусі.
Разом з тим, оцінка демографічної ситуації є важливим
компонентом при визначенні рівня розвитку, який до-
сягнуто певним регіоном або державою в цілому [8;
9], без якого не можливе вирішення задачі прогнозу-
вання подальшого перебігу соціальних процесів, роз-

ЦІЛЬОВІ НАСТАНОВИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕМОГРАФІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

Т.М. Калашнікова,
науковий співробітник

Інституту економіко-правових досліджень НАН України,
м. Донецьк

робка стратегії сталого розвитку територій. При цьому
основна увага дослідників щодо демографічного роз-
витку зосереджується на параметрах, які характеризу-
ють механізм відтворення населення — народжуваність,
смертність, міграція, природний і загальний приріст на-
селення, а також факторів, які найістотнішим чином
впливають на їх формування.

Мета цієї статті — сформувати основні цільові
настанови стабілізації демографічних процесів у До-
нецькій області в контексті переходу до сталого
розвитку.

Головною (генеральною) метою розвитку регіо-
ну є досягнення сталого розвитку. Докладно дане твер-
дження розглянуто і обґрунтовано в роботі [10]. Уза-
гальнюючою метою соціального блоку цілей (Ц.01) є
досягнення стану сталого відтворення населення ре-
гіону. Досягнення цієї мети вбачається можливим
здійснити через реалізацію цілей: стабілізацію демо-
графічних процесів в регіоні (Ц.01.01), здійснення по-
літики соціального розвитку і соціальної справедли-
вості (Ц.01.02), впровадження сталих моделей неви-
робничого природокористування (Ц.01.03), які можуть
бути деталізованими на наступному рівні ієрархії цілей
сталого розвитку регіону.

На рис. 1 зображено схему декомпозиції цілі
Ц.01.01 «Стабілізація демографічних процесів», при її
розробці за основу було взято рівняння демографіч-
ного балансу, яке пов’язує показники смертності, на-
роджуваності й сальдо міграційних процесів. У зв’язку
з цим для стабілізації демографічних процесів — до-
сягнення стану простого відтворення населення регі-
ону — потрібно стимулювання зростання показників
народжуваності населення, зниження показників
смертності населення регіону та стимулювання мігра-
ційного притоку населення на територію області.

Процес так званого другого демографічного пе-
реходу, який практично закінчений в країнах Західної
Європи та активно розгортається в пострадянських
країнах — Росії, Білорусі, Україні й країнах Балтії, на-
кладає об’єктивні обмеження на параметри очікува-
них змін в характеристиках демографічних показників.
Так, не варто очікувати різкого підйому народжува-
ності до рівня більшого, ніж необхідного для просто-
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Рис. 1. Декомпозиція цілі Ц.01.01 «Стабілізація демографічних процесів»

дерева цілей стратегії сталого розвитку регіону

го кількісного заміщення поколінь батьків їх дітьми,
який складає 2,14 — 2,15 народжень на одну жінку
віком 15 — 49 років. Саме стимулювання повернення
до моделі сім’ї з двома дітьми щодо репродуктивних
планів населення області є тим інструментом демог-
рафічної політики, який разом з іншими, повинен скла-
сти основу заходів по стабілізації демографічної ситу-
ації в регіоні.

На зростання показників смертності населення,
яке спостерігається в останні роки, істотним чином
вплинули соціальні фактори, а саме падіння загально-
го рівня життя населення, зростання диференціації на-
селення, широке розповсюдження бідності. На тлі не-
сприятливої екологічної ситуації в регіоні це призвело
до зростання захворюваності населення й відповідно
показників смертності. При цьому зросла захворю-
ваність і смертність перш за все на так звані «соціальні»
хвороби, а також внаслідок зубожіння для істотної
частини населення стали не доступними висококвалі-
фікована медична допомога та користування ефектив-
ними, але досить високими за ціною медичними пре-
паратами та послугами.

Ціллю, на якій наголошується окремо, є знижен-
ня смертності чоловіків працездатного віку. У До-
нецькій області різниця між очікуваною тривалістю

життя при народженні чоловіків і жінок складає 12,5
років на користь жінок. На високий рівень чоловічої
смертності в регіоні впливає розповсюдженість вироб-
ничого травматизму, значно менше, ніж серед жінок
дотримання здорового способу життя (зловживання
алкоголем, наркотичними речовинами, тютюном), роз-
повсюдженість самогубств і самопошкоджень тощо.

Щодо цілей міграційного характеру для стабілі-
зації демографічної ситуації в регіоні є важливим стри-
мування міграційного відтоку населення. Це стосується
як трудової міграції населення (особливе занепокоєн-
ня викликає трудова міграція жінок, яка досить часто
обертається сексуальною експлуатацією), так і виїзду
з регіону на постійне місце проживання.

У сучасних умовах, коли процеси скорочення
населення посилюють свій негативний прояв не тільки
в Україні, а і в Росії, Білорусі, країнах Європейського
Союзу можна прогнозувати посилення конкуренції
щодо залучення населення на свою територію.
Міжетнічні конфлікти у Франції яскраво висвітлили
негативні сторони міграційної політики цієї країни, коли
на протязі десятиліть у країну залучалися мігранти з
країн колишніх колоній, які релігійно і ментально є
далекими, а іноді й ворожими до країни-реціпієнта.
Як спробу врахувати цей негативний досвід можна роз-
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глядати прийняття Російською Федерацією програми
повернення співвітчизників — російськомовних і ви-
хованих у традиціях російської культури громадян рес-
публік колишнього Радянського Союзу. Ураховуючи
прикордонне розташування Донецької області, російсь-
комовність і ментальну схильність до Росії певної ча-
стини населення області, наявність в регіоні серйоз-
них екологічних проблем, депресивних територій дана
обставина повинна бути врахована при формуванні
системи заходів щодо стабілізації чисельності насе-
лення області.

У зв’язку з цим важко переоцінити важливість до-
сягнення другої складової соціального блоку цілей ста-
лого розвитку регіону «Соціальний розвиток і соціальна
справедливість» оскільки формування соціального се-
редовища, яке має бути конкурентоспроможним щодо
мети закріплення населення на даній території і створен-
ня комфортних умов проживання населення.

Таким чином, у цій роботі сформульовані цільові
настанови стабілізації демографічних процесів стра-
тегії сталого розвитку регіону. Подальші наукові роз-
відки в цьому напрямку повинні виходити з необ-
хідності конретизації вищенаведених цільових наста-
нов до рівня відповідних завдань і заходів, збалансо-
ваних по строках і виконавцям.
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