
Аналітична довідка  

про демографічну ситуацію в Запорізькій області у 2018 році 
 

Демографічні процеси в області характеризуються постійним 

зменшенням чисельності населення. За даними Головного управління 

статистики в Запорізькій області чисельність наявного населення області за 

останні п’ять років зменшилася на 60,1 тис. осіб, або на 3,4 %. Так, за 2018 рік  

вона зменшилася на 17,3 тис. осіб і на 01.01.2019 склала 1705,8 тис. осіб, у тому 

числі міського – 1319,2 тис. осіб, сільського – 386,6 тис. осіб. Протягом                

2018 року в області народилося 12,7 тис. осіб, а померло 27,8 тис. осіб. 

Загальний коефіцієнт скорочення чисельності населення склав 10,2 ‰. Загальне 

зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення 

(8,9 осіб на 1000 жителів), що було зафіксовано у всіх містах та районах 

області. Рівень природного скорочення коливався від 4 ‰ у м. Енергодар до 

17,8 ‰ – у Розівському районі при середньообласному показнику 8,9 ‰.  
 

Природний рух населення у 2018 році 
Таблиця 1 

 Всього, осіб  

(+,-),  

до 2017 р. 

На 1000 осіб 

 населення 

2017 рік 2018 рік 2017 рік 2018 рік 

Кількість народжених  14155 12708 -1447 8,2 7,4 

Кількість померлих  27758 27871 113 16,0 16,3 

у т.ч. дітей віком до 1 року 94 106 12 6,5 8,3 

Природне скорочення -13603 -15163 х -7,8 -8,9 
 

Чисельність народжених по області зменшилася проти 2017 року на      

1447 осіб, або на 10,2 % (таблиця 1). Коефіцієнт народжуваності населення за 

2018 рік зменшився з 8,2 ос. до 7,4 ос. на 1000 жителів. Це найменше значення 

цього показника за останні 5 років (графік 1). Найвищий рівень народжуваності 

у 2018 році спостерігався у Бердянському районі – 10,6 народжених на 1000 ос. 

наявного населення, найнижчий – у Розівському районі 7,3 ‰.  

Значне перевищення середнього показника смертності мало місце майже 

на всіх територіях області, окрім м. Енергодар – 10 ‰, м. Мелітополь – 13,9 ‰,                

м. Запоріжжя – 15 ‰. Найвищий рівень смертності у Розівському районі –                

23,4 померлих на 1000 наявного населення, при середньообласному показнику 

16,3 ‰.  
                                                                                                         Графік 1 
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Показники народжуваності у розрізі територій (на 1000 жителів) *, ‰ 
Таблиця 2 

* - попередні дані органів статистики  
 

При цьому, підвищився середній вік матері при народжені дитини: якщо 

у 2005 році він становив 20-24 роки, то у 2018 році – 25-29 років (діаграма 1). 

Однак, цей показник в Україні є одним із найнижчих в Європі: в Іспанії 

середній вік матері при народжені дитини перетнув 31 рік, а в Нідерландах, 

Швеції, Німеччині, Греції, Фінляндії, Норвегії перевищує 30 років 

(https://www.idss.org.ua/arhiv/Ukraine_migration.pdf). Сумарний коефіцієнт 

народжуваності за 2018 рік склав 1,16 дитини на одну жінку, що є найнижчим 

показником за останні роки та недостатнім для простого відтворення 

населення. Найвагомішими змінами народжуваності є перехід до малодітності, 

трансформація вікової моделі народжуваності та «постарішання» материнства, 

збільшення частки позашлюбних народжень, що у 2018 році склала 27,2 % від 

загальної чисельності живонароджених (у 2017 році – 28,1 %). Міграційні 

процеси посилюватимуть тенденцію старіння материнства як в області, так і в 

Україні. 
                                                                                                                                 Діаграма 1  

 
 

* - до цих груп відповідно включено кількість живонароджених у матерів у віці до 15 і 

старше 49 років. 

Території 
Роки 

Території 
Роки 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Запорізька обл. 9,4 9,0 8,2 7,4 Запорізький 9,8 8,6 7,9 7,6 

м. Запоріжжя 8,9 8,3 7,6 6,7 К-Дніпровський 10,9 11,3 9,1 8,6 

м. Бердянськ 8,6 8,2 7,6 6,8 Мелітопольський 11,1 10,9 9,5 8,4 

м. Енергодар 10,3 9,8 8,8 6,7 Михайлівський 11,2 10 8,2 7,7 

м. Мелітополь 9,4 9,4 8,8 9,3 Новомиколаївський 12,4 7,4 7,3 6,6 

м. Токмак 8,4 8,5 7,5 6,9 Оріхівський 10,3 9,8 8,4 7,6 

Бердянський 9,4 11,1 10,6 10,6 Пологівський 10,4 10,5 8,8 8,5 

Більмацький  8,9 9 8,5 6,8 Приазовський 8,4 9,1 8,3 7,9 

Василівський 10,3 10,2 9,1 7,7 Приморський 9,1 9,7 8,8 8,9 

Великобілозерський 10,1 9,1 10,8 8,9 Розівський 10,7 8 6,9 5,3 

Веселівський 11,6 10,5 9,4 9,1 Токмацький 9,9 10 9 7,2 

Вільнянський 9,5 10 9 7,6 Чернігівський 12,1 9,3 9,5 8,0 

Гуляйпільський 11,6 9,9 9,2 8,3 Якимівський 10,3 9,3 9 8,2 
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Соціальне самопочуття населення є визначальною ознакою розвитку 

суспільства. Основною метою людського розвитку є стале зростання якості 

життя всього населення. Стабілізація демографічної ситуації в області залежить 

від вирішення низки проблем, основною з яких є подолання бідності, 

насамперед серед працюючого населення. Визначальним при цьому будуть: 

підвищення рівня доходів населення, створення ефективної системи охорони 

здоров’я, забезпечення безпечної життєдіяльності, включаючи екологічний 

стан, умови праці, профілактику нещасних випадків на виробництві та у побуті.  

Екологічний стан в області, яка за промисловим потенціалом (кількістю 

викидів шкідливих речовин в атмосферу) продовжує займати 4 місце серед 

інших регіонів України, негативно впливає на стан здоров’я людей та на рівень 

смертності населення.  

Обсяги забруднюючих речовин, що надійшли у повітряний басейн 

регіону (без урахування обсягів викидів діоксиду вуглецю) за 2018 рік 

становили 174,7 тис. т, що на 6,21 тис. т, або на 3,4 % більше, ніж у 2017 році. Із 

загальної кількості викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що 

належать до парникових газів, зокрема, діоксиду сірки та діоксиду азоту 

становили у 2018 році відповідно 71,2 тис. т та 32,6 тис. т. Крім того, обсяг 

викиду діоксиду вуглецю в повітряний басейн, основного парникового газу, 

який впливає на зміну клімату, склав 14,6 млн т, що на 0,6 тис. т, або на 4,3 % 

більше, ніж за 2017 рік. Ці фактори негативно впливають на стан здоров’я 

людей та сприяють підвищенню рівня смертності населення, який у 2018 році 

продовжував залишатися на високому рівні та склав 16,3 ос. на 1000 жителів 

(таблиця 3).  

У відносних показниках до загальної чисельності померлих хвороби 

системи кровообігу становлять 62,4 %, злоякісні новоутворення – 16,2 %, 

нещасні випадки на дорогах, вбивства, самогубства та інші зовнішні дії – 6,1 %, 

інші причини смерті (хвороби органів травлення, хвороби органів дихання, 

деякі інфекційні хвороби та ін.) – 7,2 % (діаграма 2). 
                                                                                                                            Діаграма 2 
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У 2018 році при загальному зменшенні числа новонароджених на 1447 ос. 

проти 2017 року, кількість померлих дітей у віці до 1 року збільшилася на          

12 осіб. Всього у минулому році в області померло 106 дітей у віці до 1 року 

проти 94 дітей у 2017 році. Основними причинами смертності дітей у цьому 

віці залишаються окремі стани, що виникають у перші дні життя, природжені 

вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії, хвороби органів дихання та 

інші.  
Кількість померлих від окремих причин смерті за 2012-2018 роки 

 

                                                                                                                                 Таблиця 3 

 2012 2014 2016 2017 

2018 

Всього, 

осіб 

у % до 

загальної 

кількості 

смертей 

(+,-) до 

2017 року 

Всього померлих 26406 27773 28129 27758 27871 х 113 

з них від: 

- хвороб системи 
кровообігу 

16804 18384 17860 17870 17397 62,4 - 473 

- злоякісних новоутворень 4628 4511 4570 4419 4524 16,2 105 

- зовнішніх причин: 

нещасних випадків, 

вбивств, самогубств та ін. 

зовнішніх дій 

1718 1852 1628 1546 1705 6,1 159 

- інші причини: хвороби 

органів травлення, хвороби 

органів дихання, деякі 

інфекційні та паразитарні 

хвороби 

 

2017 

 

1943 

 

2156 

 

1908 

 

2001 

 

7,2 

 

93 

 

Процес старіння населення відображається на показникові 

демографічного навантаження. Загальне демографічне навантаження на                  

1000 осіб населення у віці 16-59 років по області склало 676 осіб, з яких                    

261 осіб у віці 0-15 років та 415 осіб у віці 60 років і старше. Нижче 

середньообласного цей показник у містах: Запоріжжя (647), Енергодар (624), 

Мелітополь (657); а також районах області: Новомиколаївському (667), 

Михайлівському та Більмацькому (670). Найвищим цей показник є у                              

м. Бердянськ – 734, м. Токмак – 753, К-Дніпровському – 761, 

Великобілозерському – 752, Запорізькому – 738, Вільнянському – 731, 

Розівському – 709 районах області (таблиця 4).  
     

Демографічне навантаження по територіях області на 1 січня 2019 року 
(на 1000 осіб працездатного віку – непрацездатних осіб) 

Таблиця 4 

 

 

Територія 

На 1000 осіб у віці 

15-64 роки 16-59 років 

загальне 

наванта- 

ження 

у т.ч. особами у віці загальне 

наванта- 

ження 

у т.ч. особами у віці 

0-14 

років 

65 років і 

понад 

0-15 

років 

60 років і 

понад 

Запорізька область 478 217 261 676 261 415 

Запоріжжя 458 196 262 647 234 413 

м.Бердянськ  520 203 317 734 245 489 

м.Енергодар 416 225 191 624 272 352 

м.Мелітополь  474 223 251 657 267 390 

м.Токмак  521 219 302 753 267 486 
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Продовження таблиці 4 

 

 

Територія 

На 1000 осіб у віці 

15-64 роки 16-59 років 

загальне 

наванта- 

ження 

у т.ч. особами у віці загальне 

наванта- 

ження 

у т.ч. особами у віці 

0-14 

років 

65 років і 

понад 

0-15 

років 

60 років і 

понад 

Бердянський  499 237 262 695 283 412 

Більмацький 472 207 265 670 250 420 

Василівський 499 243 256 719 295 424 

Великобілозерський 541 265 276 752 323 429 

Веселівський 503 254 249 706 307 399 

Вільнянський 518 251 267 731 303 428 

Гуляйпільський 507 249 258 705 297 408 

Запорізький 517 245 272 738 297 441 

К.-Дніпровський 542 261 281 761 316 445 

Мелітопольський 489 262 227 690 312 378 

Михайлівський 478 245 233 670 293 377 

Новомиколаївський 478 236 242 667 284 383 

Оріхівський 496 234 262 705 283 422 

Пологівський 474 244 230 682 295 387 

Приазовський 481 233 248 671 280 391 

Приморський 490 229 261 694 278 416 

Розівський 496 214 282 709 264 445 

Токмацький 492 230 262 701 278 423 

Чернігівський 511 247 264 707 298 409 

Якимівський 484 244 240 680 292 388 

 

Скорочення чисельності населення області ілюструє статевовікова 

діаграма населення (діаграма 3), на якій помітне домінування середніх та 

старших вікових когорт населення над молодшими. Середня очікувана 

тривалість життя чоловіків на 10,7 років менша, ніж у жінок, та складає                  

65,70 років у чоловіків та 76,35 років у жінок.  
Діаграма 3 
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Слід зазначити, що негативним є й міграційне сальдо. Зокрема, на 

сьогодні зовнішня трудова міграція є найбільш масовим і соціально значущим 

міграційним потоком, що з одного боку має значний потенціал для 

забезпечення розвитку країни, з іншого – деформує демографічні події.  Однак,  

роль внутрішньої міграції у скороченні чисельності населення області є суттєво 

нижчою. Так, у 2018 році міграційне сальдо становило 2172 особи, або 1,3 ‰. 

Від’ємне сальдо міграції відбулося за рахунок міграційного скорочення в 

міських поселеннях – 1201 особа, та сільській місцевості – 971 особа. 

Міграційний приріст відбувся лише у Запорізькому (6,9 ‰) та 

Мелітопольському (1,6 ‰) районах області. 

Одночасно, за даними Державної служби статистики України упродовж 

2018 року чисельність населення України зменшилася на 233,2 тис. осіб і на                

1 січня 2019 року становила 42153,4 тис. осіб (без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя).  

Україна наразі належить до країн світу з найстарішим населенням. За 

оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

Національної академії наук України імовірність того, що країна в короткій чи 

середній перспективі досягне рівня простого відтворення дуже мала 

(https://www.idss.org.ua). На тлі загального зниження чисельності населення у 

країні його старіння в найближчі десятиріччя прогресуватиме, адже невдовзі 

саме особливості наявної вікової структури діятимуть у бік значного 

збільшення частки людей похилого віку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Світлана Абдурахманова 764 42 65 
Катерина Шкурко 764 42 65 
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