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ДЕМОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

Анотація. У статті висвітлено вплив демографічних факторів на процес формування трудового потен
ціалу країни; проаналізовано сучасний стан трудового потенціалу України. 
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Summary. This article reviews the impact of demographic factors on the process of the development of labor 
potential of the country and analyzes the modern state of the labor potential of Ukraine. 
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Постановка проблеми. Для України проблема 
формування трудового потенціалу, який би відпо-
відав сучасним вимогам, є надзвичайно актуаль-
ною як для національної економіки, так і для 
окремих її галузей і регіонів. Незбалансованість 
попиту і пропозиції на ринку праці, наявність 
вакантних робочих місць в умовах значного без-
робіття, низька якість підготовки кадрів, низький 
рівень ефективності використання кадрів — да-
леко не повний перелік проблем, які стосуються 
трудового потенціалу України та її регіонів. А 
саме його рівень і якість у сучасних умовах ма-
ють провідне значення у забезпеченні стабіль-
ності та конкурентоспроможності економіки 
країни. Ефективність і успішність інноваційних 
процесів великою мірою залежить від професій-
ної підготовки, кваліфікації, ділових і особистих 
якостей трудового потенціалу, який, як правило, 
у виробничій діяльності поводиться неоднознач-
но і не завжди готовий до сприйняття та реалі-
зації нововведень. Це обумовлює появу певних 
неузгоджень і диспропорцій під час його викори-

стання, що повинно бути попередньо усунено уже 
на стадії формування. 

У зв’язку з цим актуальним є дослідження 
демографічних передумов формування трудово-
го потенціалу, оскільки є очевидним їх вплив на 
соціально-економічний розвиток України. 

Аналіз основних напрямів досліджень і публі
кацій. Вітчизняні та зарубіжні економісти приділя-
ють значну увагу дослідженню чинників форму-
вання трудового потенціалу. Так, Г. В. Осовська та 
О. В. Крушельницька вважають, що на трудовий 
потенціал впливають три підсистеми чинників: 
демографічна, професійно-кваліфікаційна та со-
ціально-культурна [1]. На думку Л. О. Згалат-Ло-
зинської, найважливішими формуючими чинни-
ками трудового потенціалу є рівень розвитку про-
дуктивних сил і рівень розвитку виробничих відно-
син [2]. Л. М. Ільїн пропонує відтворити ефек-
тивність трудового потенціалу [3], І. І. Бажан вис-
вітлює економічну природу трудового потенціалу 
та аналізує вплив демографічних і соціальних чин-
ників на формування трудового потенціалу [4]. 
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Як бачимо, вплив чинників на процес фор-
мування та розвиток трудового потенціалу є до-
волі розлогим, тому потребує систематизації та 
аналізу для формування об’єктивного уявлення 
про його сучасний стан. 

Мета статті — визначити базові чинники 
впливу на процес формування трудового потен-
ціалу, адекватного потребам соціально-економі-
чного розвитку України. 

Виклад основного матеріалу. Трудовий потенціал 
держави, регіону характеризується кількістю праце-
здатного населення, його професійно-освітнім рів-
нем, іншими якісними характеристиками. 

Трудові ресурси — частина населення країни, 
яка здатна до трудової діяльності, як правило, це 
населення у працездатному віці. Ефективне функ-
ціонування суспільної праці нації залежить насам-
перед від трудового потенціалу, тобто від того обся-
гу ресурсів, який визначається чисельністю насе-
лення у працездатному віці, а також його фізичним 
станом, знаннями, досвідом, духовними цінностя-
ми, національними традиціями тощо. Тому кіль-
кісний і якісний аналіз трудового потенціалу та 
чинників, які впливають на його формування і 
динаміку, має особливо важливе значення. 

Процес формування трудового потенціалу 
слід розглядати в контексті тих тенденцій, які 
проявляються на ринку праці. На сучасному етапі 
у світовій практиці сформувалися наступні тен-
денції [5, с. 12]: 

— структурні і технологічні зміни скорочують 
потребу економіки в працівниках індустріального 
типу, збільшується потреба у фахівцях з гуманітар-
ною підготовкою. У розвинених країнах це обумов-
лено модернізацією економіки, природними зру-
шеннями в галузевій структурі, що призвело до змін 
у структурі попиту і пропозиції на ринку праці; 

— структурні зрушення в економіці обумов-
люють інтенсивний розвиток сфери послуг. Саме 
тут відбувається істотне збільшення зайнятості 
при скороченні в промисловості і сільському 
господарстві; 

— виробництво відмовляється від вузького 
розподілу праці, розширюючи функції працівни-
ка, що обумовлено як технологічними причина-
ми, так і соціально-економічними — прагненням 
за рахунок підвищення змістовності праці, відмо-
ви від жорсткої системи організації праці підви-
щити продуктивність праці і рівень задоволеності 
працівників своєю працею; 

— безперервний процес інтелектуалізації та 
інформації виробничої діяльності потребує ви-
сокого рівня освіти працівників усіх категорій і 
їх здатності ефективно використовувати комп’ю-
терну техніку; 

— швидкий процес морального застарівання 
знань і перманентні структурні зрушення обумов-
люють необхідність зміни професії. Це вимагає 
від працівників здатності самостійно і безперер-

вно оновлювати свої знання, бути готовими до 
освоєння нових професій; 

— формування глобального ринку праці ви-
суває уніфіковані вимоги до якості робочої сили 
в будь-якому регіоні світу. Це вимагає приведен-
ня якості підготовки кадрів до світових стан-
дартів. Крім того, глобальний ринок праці підви-
щує мобільність трудового потенціалу в тому на-
прямі, де кращі умови його використання. 

Природною основою трудового потенціалу є 
населення. Специфіка демографічної ситуації в 
Україні періоду незалежності полягає у поєднанні 
масштабної депопуляції з погіршенням певних якіс-
них характеристик населення (здоров’я). Насампе-
ред, чисельність населення в Україні неухильно 
скорочується. Враховуючи офіційні статистичні 
дані Дежкомстату [6], із початку 1993 р., коли на-
селення України мало найбільшу чисельність (52,2 
млн. осіб), до початку 2009 р. (46,1 млн.) його при-
родне зниження — результат перевищення числа 
померлих над числом народжених та негативне 
міграційне сальдо (що фіксувалося в Україні з 1994 
по 2004 рр.) — зумовили скорочення кількості на-
селення більш ніж на 6 млн. осіб, провідну роль в 
якому відіграло природне зменшення (депопуля-
ція). У спільноті європейських держав, в яких ма-
ють місце депопуляційні тенденції, Україна відзна-
чається високою інтенсивністю природного змен-
шення населення. Надзвичайно високі темпи депо-
пуляції обмежують можливості країни у формуванні 
конкурентного трудового потенціалу. 

Тож серед демографічних явищ та процесів, 
які не лише відображають сучасні проблеми з 
відтворенням населення в Україні, але й мають 
довготривалі соціально-економічні наслідки, слід 
насамперед враховувати масштабну депопуляцію 
та прогресуюче старіння населення. До того ж 
певне поліпшення ситуації щодо життєзабезпечен-
ня та підвищення народжуваності здатне сприяти 
зменшенню природного убутку населення країни, 
однак звужений режим відтворення та загальне 
скорочення чисельності населення для України 
нині лишаються безальтернативними. Із соціаль-
но-економічних позицій найсуттєвішим наслідком 
убутку населення є те, що депопуляційні тенденції 
та їх незворотність зумовлюватимуть подальше 
скорочення бази відтворення трудового потенціа-
лу населення в країні. Абсолютна й відносна чи-
сельність перспективних із погляду формування і 
відтворення трудового потенціалу населення віко-
вих контингентів в Україні скорочуватимуться, що 
загрожує появою дефіциту кваліфікованої робочої 
сили (насамперед — через міграцію) [7]. 

Цьому сприяє таке явище, як стійке знижен-
ня народжуваності й природного приросту насе-
лення. У 2009 році в Україні на 1000 осіб наявно-
го населення кількість народжених становила 11,1 
особи; кількість померлих 15,3 особи, природний 
приріст населення становив — 4,2 особи [8]. 

111 



 

 

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2(14)2011

Сучасний рівень народжуваності забезпечує 
лише половину того, який необхідний для про-
стого відтворення населення. В Україні пере-
йшли межу зниження народжуваності, за якою 
відбувається руйнація демографічного потен-
ціалу, що призвело до втрати нею сприятливих 
перспектив щодо відновлення 50-мільйонної 
чисельності населення [9]. 

Зміни інтенсивності народжуваності в Україні 
охопили усі вікові групи жінок дітородного віку, але 
більш масштабними зміни виявились у молодих 
жінок [10, с. 56]. На рис. 1 відображено, як різко 
зменшувалися повікові коефіцієнти народжуваності 
жінок у віці 15–24 роки протягом 1990-х рр. Рівні 
народжуваності 18–20-річних дівчат за 1992– 
2001 рр. зменшилися майже вдвічі. Зауважимо, що 
у дівчат-підлітків до 1995 р. коефіцієнт народжу-
ваності, всупереч загальному зниженню, зростав. 
У 1994–1995 рр. підліткова народжуваність при-
ймала найвищі за останні чотири десятиріччя зна-
чення — 22,1 %, після чого її рівень стрімко зни-
зився до 11,2 % у 2001 р. і п’ять років утримувався 
близько цього рівня, а у 2008 р. підвищився до 
13,1 %. У 1990-х рр. мало місце зниження інтен-
сивності народжуваності й у жінок віком 25–34 
роки, але це відбувалося повільнішими темпами. 

Рис. 1. Повікові коефіцієнти народжуваності молодих 
жінок у 1992, 1997, 2001, 2005 та 2009 рр., %. 

Джерело: розраховано за даними Держкомстату 

Стабілізація середньої очікуваної тривалості 
життя при народженні в 1999–2008 рр. у вузь-
ких межах близько 62 років для чоловіків і 73– 
74 роки для жінок приховувала різну спрямо-
ваність тенденцій смертності. Якщо рівень смер-
тності серед дітей до 15 років мав загальну тен-
денцію до зниження, то для осіб у віці від 15 до 
25 був менш виразним, а у вікових групах 25–49 
років показники смертності стрімко зростали. 
Ймовірно, надзвичайно різке зниження смерт-
ності в 2009 р. щодо 2008 р. пояснюється саме 
накопиченим потенціалом скорочення смерт-
ності в Україні. Навіть порівняно з показника-
ми, що були вже зафіксовані в Україні раніше, 
рівні смертності, досягнуті на початку ХХІ ст., є 
доволі високими, не кажучи вже про відставан-
ня від економічно розвинених країн і навіть 
країн колишнього СРСР. 

Зниження народжуваності має глобальний 
характер і обумовлений цілою низкою причин, 
серед яких найвагоміші такі: 

— зміна соціального статусу жінки, розши-
рення сфери її позасімейних інтересів; 

— глобальна тенденція зниження народжува-
ності прискорилась економічною кризою 90-х 
років, стрімким падінням доходів населення; 

— деформована структура народжуваності (за 
черговістю, розподілом їх за віком матері, шлюб-
ним станом та іншими ознаками). 

Внаслідок цих змін деформується віковий 
склад населення, зменшується його демографіч-
ний і трудовий потенціали. 

Ще одним важливим фактором останнього 
десятиліття є зростання частки дітей, котрих наро-
дили жінки, які не перебували в зареєстрованому 
шлюбі. По Україні цей показник за період з 2000 
по 2008 роки зріс відповідно з 17,3 до 21,4 відсотка. 
Як бачимо, така тенденція призводить до руйнації 
інституту шлюбу та сім’ї, нехтування традиціями та 
усталеними морально-етичними нормами. Тому на 
формування трудового потенціалу мають вплив не 
лише суто економічні чинники, але, певною мірою, 
і соціально-ментальна складова. 

Найбільш вагомою складовою сімейної полі-
тики України останніх років є матеріальна допо-
мога при народженні дитини. Оскільки вже з 
моменту впровадження допомоги минуло кілька 
років, доцільно охарактеризувати її вплив на діто-
родні наміри. За допомогою результатів соціаль-
но-демографічного обстеження можна з’ясувати, 
наскільки ефективним є фінансове сприяння при 
народженні дитини в Україні у контексті оцінки 
молодими людьми запровадженої в країні сімей-
ної політики з огляду на їх дітородні плани. 

У відповідях на запитання щодо того, чи 
вплинуло запровадження вагомої матеріальної 
допомоги при народженні дитини на їх дітородні 
наміри, лише 16 % молодих людей дали позитив-
ну відповідь (рис. 2). 

Рис. 2. Вплив запровадження вагомої матеріальної 
допомоги при народженні дитини на дітородні плани 

молоді, %. Джерело: соціальнодемографічне 
обстеження «Молодь України, 2010» 

Отож, безумовно, певна частина населення 
відчуває матеріальну підтримку з боку держави й 
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коригує при цьому свої дітородні плани. З числа 
респондентів, які повідомили про те, що на їх 
наміри вплинуло запровадження вагомої матері-
альної допомоги при народженні дитини, 6 % 
вказали на народження дитини у період після 
введення допомоги, що дає підстави констатува-
ти певне зростання народжуваності в Україні в 
останні роки саме завдяки проведенню політики 
сприяння народжуваності. Цілком можливо, що 
у випадку відсутності такої допомоги матеріальні 
негаразди посприяли б відкладанню народження 
дитини батьками на майбутнє або взагалі потре-
ба сім’ї у дітях була б нереалізованою. Ще 2 % 
молодих респондентів зазначили, що планують 
народити дитину протягом наступного року, а 1 % 
чекають дитину вже у цьому році; 6 % планують 
народити протягом наступних 2–3 років [11, 
с. 76]. Хоча ефективність допомоги є значно мен-
шою, ніж того хотілося б, проте в умовах низької 
народжуваності навіть незначне її зростання є 
вкрай потрібним, а тому й виправданим. 

Погіршуються показники здоров’я людей усіх 
вікових груп. Загальна захворюваність населення 
України значно збільшилась протягом 1990-х років. 
Якщо за період між двома останніми переписами 
населення УРСР (1979 і 1989 років) поширеність 
захворювань у розрахунку на 100 тис. населення 
зросла на 16,3 %, то за період між переписами 1989 
і 2001 років — на 40,4 % [12]. За останні 10 років (з 
1997 по 2007) кількість уперше зареєстрованих ви-
падків захворювання зросла по Україні на 2 млн. 
випадків, або на 7 % [13]. При цьому спостерігається 
прогресуюча динаміка поширення хвороб серцево-
судинної системи та новоутворень. 

Суспільне значення здоров’я, особливо здоро-
в’я дітей і молоді, важко переоцінити, тому що воно 
визначає майбутнє нації. Збереження та зміцнення 
здоров’я, виховання здорового покоління — завдан-
ня, від вирішення яких значною мірою залежить 
розвиток країни, її оборонний, промислово-еконо-
мічний, інтелектуальний потенціал. 

Зростають показники старіння населення. Де-
мографічне старіння зафіксовано в Україні у сере-
дині XX століття і є невід’ємною частиною її де-
мографічного розвитку: за період між переписами 
1959 та 2001 рр. частка осіб у віці 60 років і старших 
зросла з 10, 5 до 21, 4 %. Сучасними особливостя-
ми старіння населення є: формування старіння 
майже винятково через зниження народжуваності, 
а не за рахунок підвищення тривалості життя в 
старших вікових групах; різка нерівномірність за 
типами поселень (за даними перепису 2001 року, 
частка осіб у віці 60 років і старше в міських посе-
леннях становила 19,1 а у сільській місцевості — 
26,1 %) та за статтю (на 100 жінок віком 60 років і 
старше припадає 56 чоловіків, зокрема в міських 
поселеннях — 59, а в сільських — 54). 

За період з 2002 по 2008 рік кількість насе-
лення старше 65 років збільшилась з 6,978 млн. 

осіб до 7,506 млн., що становить 7,5 відсоткових 
пункту. Тобто відносне зростання кількості цієї 
вікової групи становить 2,2 відсотка [14]. 

Соціально-економічним наслідком старіння 
є зростання осіб пенсійного віку, що призводить 
до збільшення споживання суспільних ресурсів на 
соціальне забезпечення в старості. За умов обме-
женості таких ресурсів поширюється бідність та 
поглиблюється соціальна нерівність за віком. 

Бідність населення похилого віку обумовлює 
посилення тиску осіб пенсійного віку на ринок 
праці та додаткові матеріальні обов’язки праце-
здатних громадян. 

Перспективи старіння населення в Україні такі: 
досягнення успіхів у зниженні смертності і продов-
женні тривалості життя супроводжуватиметься при-
скоренням процесу старіння населення. 

Очікується, що до 2015 року питома вага осіб 
старших 60 років сягне 21,7 % від загальної чисель-
ності населення (серед жінок — 26,0 %, чолові-
ків — 16,8 %), до того ж на 1000 осіб працездатно-
го віку припадатиме 438 осіб пенсійного віку [15]. 

Ще однією демографічною проблемою сучас-
ної України є істотне відставання від розвинених 
європейських країн за показником очікуваної три-
валості життя. За даними ВООЗ, у 2002 році за цим 
показником наша країна відставала від країн Цен-
тральної та Східної Європи (ЦСЄ) на 5,5, а від 
країн Євросоюзу — на 10,9 року. Надлишкова пе-
редчасна смертність (до 65 років) обумовлює втра-
ту майже 11 років загальної тривалості життя, що 
на 3 роки більше, ніж у країнах ЦСЄ, і на 6 років 
більше, ніж у країнах ЄС. Різниця у тривалості 
життя чоловіків і жінок в Україні перевищує 11 
років, тоді як в економічно розвинених країнах цей 
показник становить 5–6 років. Ризик смерті для 
чоловіка у 20–24 роки перевищує такий для жінки 
у 3,3 раза, а ймовірність смерті у працездатному 
віці для чоловіка сягає 37 % [16]. 

У всіх розвинених країнах спостерігаються 
доволі низькі (порівняно з більш старшим насе-
ленням) рівні смертності у молодому віці, що 
цілком закономірно для суспільства у мирний час. 
Рівень смертності на першому році життя є доволі 
високим, але з дорослішанням новонародженого 
ризик померти різко скорочується. Показник 
смертності дітей обох статей до досягнення віку 1– 
4 роки стрімко зменшується (майже у 20 разів) та 
продовжує знижуватися до мінімального у віці 5– 
9 років (рис. 3), потім цей показник поступово 
зростає та лише у віці 50–54 роки починає пере-
вищувати такий у віці до одного року. 

У кожному наступному віковому інтервалі 
після 10 років показник смертності вже тільки 
зростає, причому зростає нерівномірно — приріст 
рівня смертності у проміжку від 10–14 років до 
15–19 років становив 2,2 раза, від 15–19 років до 
20–24 років — 2 рази, від 20–24 років до 25–29 
років — в 1,6 раза. Потім приріст уповільнюєть-
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Рис. 3. Смертність населення України 
за окремими віковими групами, 2009 р., 
на 100 тис. населення відповідного віку. 
Джерело: дані Держкомстату України 

ся, рівень смертності впродовж наступних інтер-
валів збільшується в середньому на 30–40 %, а з 
досягненням інтервалу 75–79 років знову почи-
нає пришвидшуватися, становлячи у проміжку 85 
і старше 80 % [17, с. 137]. Структура причин 
смерті у молодому віці має свої особливості. 

Зовнішні причини є найбільш частою при-
чиною смерті молодих людей як в Україні, так і 
в Європі. Закономірно, що екзогенна патологія 
спричиняє більшу частку смертей — в нашій 
країні близько 60 % смертних випадків молоді у 
віці 15–34 роки припадає на два класи [18]: 
зовнішні причини й інфекційні та паразитарні 
хвороби. Половина неприродних смертей молоді 
спричинена навмисними самоушкодженнями 
(включаючи самогубства) та транспортними не-
щасними випадками. Якщо для всього населен-
ня основну частину причин смертності внаслі-
док інфекційних та паразитарних хвороб зумов-
лює туберкульоз, то для молоді майже 2/3 смер-
тей викликано СНІДом. Приблизно кожна де-
сята смерть детермінована хворобами системи 
кровообігу та органів травлення. Ендогенна па-
тологія спричиняє смерть молодих людей по-
рівняно рідше. Наприклад, частка померлих 
внаслідок основної причини смертності всього 
населення — хвороб системи кровообігу у віці 
15–34 роки не досягає 10 % (табл. 1). 

Таблиця 1 
Смертність за причинами смерті і вибраними віковими группами в Україні, 2009 р. 

Джерело: дані Держкомстату України. 

Основними причинами втрати здоров’я, зро-
стання смертності та зниження очікуваної трива-
лості життя є низький рівень і несприятливі умо-
ви життя та праці значної частини населення, 
низька ефективність існуючої системи охорони 
здоров’я, поширеність шкідливих звичок та нех-
тування нормами здорового способу життя. Ме-
дичні та освітянські послуги фактично перетво-
рилися на платні. Звужується поле селекції серед 
обдарованої молоді, з якої в майбутньому могли 
б з’явитися видатні науковці, інженери, еконо-
місти тощо. Дедалі менш доступними для широ-
ких верств населення стають спортивні майдан-
чики, театри, концертні заклади тощо. Це нега-
тивно відбивається на якісному складі трудового 
потенціалу, знижує інтелектуально-культурний 
рівень і ускладнює ситуацію. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Оцінка стану трудового потенціалу Украї-
ни на сучасному етапі має неоднозначний харак-
тер. У сучасних умовах, коли наше суспільство 
переживає глибоку демографічну кризу, саме де-
мографічна компонента формування трудового 
потенціалу набуває особливого значення. Оскіль-
ки за період з 1993 р. (52,2 млн. осіб) по 2009 р. 

(46,1 млн. осіб) чисельність населення в Україні 
неухильно скорочується (його природне знижен-
ня — результат перевищення числа померлих над 
числом народжених). А також тенденції негатив-
ного міграційного сальдо зумовили скорочення 
кількості населення більш ніж на 6 млн. осіб, 
провідну роль в якому відіграло природне змен-
шення (депопуляція). Аналіз сучасної демогра-
фічної ситуації, а також її динаміки протягом ос-
танніх років свідчить про наявність в Україні 
поряд із соціально-економічними проблемами 
глибокої демографічної кризи. 

Стан сучасної демографічної ситуації в Ук-
раїні можна кваліфікувати як кризовий не лише 
тому, що депопуляція поєднується зі значним 
погіршенням здоров’я населення та інших його 
якісних характеристик, а й тому, що за певних 
умов криза може перетворитися на демографі-
чну катастрофу. 

Для сучасної демографічної ситуації в Україні 
характерні: 

— зменшення народжуваності, збільшення 
смертності і відсутність природного приросту; 

— постаріння населення, збільшення «наван-
таження» на працездатну його частину; 
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— скорочення тривалості життя як чоловіків, 
так і жінок; 

— погіршення здоров’я нації; 
— інтенсифікація міграційних процесів, 

вплив яких на демографічні та соціально-еко-
номічні показники суперечливий і нерідко не-
гативний. 

Поліпшення демографічної ситуації можна 
очікувати лише за умови поліпшення економіч-
ної ситуації в Україні, центральну роль у цьому 
мають відіграти: 

— подолання бідності, на основі зростання 
доходів та рівня життя всього населення; 

— реформування сфери праці, оскільки саме 
тут формуються провідні важелі репродуктивних 
і міграційних настанов; 

— забезпечення ефективної зайнятості, яка 
має стати надійною гарантією належного рівня 
життя не тільки для самого працюючого, а і для 
його утриманця. 

У сфері охорони здоров’я і зниження смерт-
ності населення основними напрямками держав-
ної демографічної політики мають бути: 

— підвищення якості життя; 
— удосконалення системи охорони здоров’я; 
— підвищення якості медичного обслугову-

вання; 
— створення безпечних умов праці; 
— профілактика та зниження професійної за-

хворюваності; 
— охорона й збереження здоров’я дітей; 
— створення альтернативної страхової меди-

цини; 
— просвітницька та освітня діяльність, спря-

мовані на профілактику захворювань і піклуван-
ня про здоров’я. 

У сфері сімейної політики та народжуваності 
основними напрямами державної демографічної 
політики мають бути: 

— створення сприятливих умов для еконо-
мічної самостійності і зростання добробуту сімей; 

— удосконалення системи соціального обслу-
говування сімей; 

— пріоритетність охорони материнства і ди-
тинства у реалізації програм розвитку охорони 
здоров’я та інших соціальних програм; 

— підвищення якості, розширення форм і 
видів медичного обслуговування жінок репродук-
тивного віку. 

Отже, демографічний чинник є одним із ба-
зових для забезпечення стабільного й безпечного 
розвитку держави, а проблеми оптимального де-
мографічного розвитку слід розглядати як першо-
чергові інтереси держави, як фактор і водночас 
як результат її функціонування. Від демографіч-
них характеристики працездатного населення і 
показників демографічного розвитку залежить 
розвиток трудового потенціалу і як результат — 
величина сукупного національного доходу. 
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