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Анотація В статті розглядається аналіз причин депопуляції населення в Україні та інших країнах. Особлива 
увага приділяється кількості абортів та злочинності. Пропонується класифікація країн за відношенням до 
абортів. Характеризується демографічна ситуація в розвинених країнах Європи, Америки та Японії, а також в 
країнах пострадянського простору. Підкреслюється вплив духовних чинників на демографічну поведінку 
населення. 
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Вступ. Постановка проблеми 
 
Радикальне реформування українського суспільства має багато невдалих результатів унаслідок 

ігнорування менталітету і “духовного коду” українського соціуму. В ході реформ виникли явища, що 
принципово суперечать духу українців, що завжди прагнули до суспільних ідеалів і соціальної 
справедливості, – корупція, злочинність, бідність більшості на тлі багатства меншості, бездуховність, 
байдужість до ближнього. За останні 20 років чисельність населення країни зменшилась на кілька 
мільйонів жителів. Головними причинами вважається відсутність матеріального добробуту. Ми 
вважаємо, що значний внесок у проблему вносить духовно-моральний занепад у суспільстві. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

 
Значний внесок у дослідження медико-географічних та духовних особливостей життєдіяльності 

населення зробили українські вчені, зокрема, В.А. Барановський, В.С.Крисаченко, Н.І.Мезенцева, В.Є. 
Обухов, А.В.Толстоухов, Л.Т.Шевчук та інші. Подібними проблемами займалися російські та зарубіжні 
дослідники Д.А.Авдєєв, Д. Айк, А. Берестов, П. Бьюккенен, І.А. Гундаров, К.В. Зорін, Ж.-К. Ларше, 
О.Платонов. Серед оцінкових показників проблеми велика увага придіжяється економічним і 
екологічним, а соціокультурна складова, зокрема духовні фактори, або відсутня або представляється 
епізодично. 

 
Формулювання цілей статті. Постановка завдання 

 
Метою даної публікації є спроба дослідження взаємозв’язку духовного, морального стану 

суспільства та демографічних процесів і демографічної поведінки населення в окремих країнах світу 
та зокрема, Україні. 

 
Виклад основного матеріалу 

 
Останні роки багато мовитися про демографічну кризу Росії, Україні і Білорусії, про скорочення 

чисельності їх населення, а головні причини цього ніколи не озвучуються. Економічний стан наших 
країн в найважчі 90-і роки був набагато кращим, ніж в 30-і роки, коли з голоду колективізації вмирали 
мільйони. Крім того, в найважчі роки реформ наші жителі були в 5 і більше разів багатші за жителів 
Індії і багато разів багатше за жителів багатьох країн Африки з високою народжуваністю. Через 
духовну структуру руйнується наше суспільство, проходить його атомізація, відчуження індивідів один 
від одного, розширюється феномен духовної самотності, втрата орієнтації і моральних цінностей. 
Саме на духовну сферу зараз сфокусована більша частина руйнівних впливів. 

Під впливом безперервного інформаційного забруднення, накопичення певного виду інформації 
починає змінюватися мислення людини, її моральний і емоційний стан, внутрішні спонукання, стимули 
і мотиви поведінки, критерії добра і зла, соціальної справедливості, міжособистісних відносин і т.п., які 
пов’язані з історичним минулим народу, його традиціями, звичаями, менталітетом, моральними 
устоями. Національний світогляд як система принципів, поглядів, цінностей, переконань, ідеалів 
сильно вражений. Наприклад, Китай взяв у свою стратегію розвитку тільки одну беззаперечну позицію 
Заходу – західний рівень життя, вважаючи решту неприйнятним і шкідливим [9, с. 167]. 

Д. І. Мендєлєєв ще в кінці 19-го століття зробив прогноз чисельності населення Росії і деяких 
провідних країн світу на кінець 20-го століття. Чисельність населення Росії у межах 1913 року (тобто з 
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Польщею і Фінляндією) на 2000 рік Менделєєв оцінив в 560 млн. жит. Для багатьох окраїнних 
областей колишньої Російської Імперії ця цифра Менделєєва виявилася на подив точною, а для Росії, 
України і Білорусії була набагато нижче передбачуваних значень. За Менделєєвим населення Польщі 
мало дорівнювати 38 млн. (прогноз близький до істини), населення Туркестану або Середньої Азії – 35 
млн. (навіть трохи менше нинішнього), населення Кавказу – 26 млн. (близький до нинішнього). 

Великий учений сильно помилився лише з прогнозом по Росії, Україні і Білорусії. На Україні часто 
робляться висновки, що це наслідок страшного голоду 1933 року чи Великої Вітчизняної війни. Була 
одна і єдина причина, яка за своїми масштабами перевершила в сумі всі інші – це аборти. Саме аборт 
є головною причиною нинішнього скорочення чисельності населення. У порівнянні з абортами решта 
всіх випробувань в 20-му столітті разом узяті виявилася менш впливовими. Адже в Радянській Росії 
було проведено з 1920 по 1990 рік близько 180 млн. абортів, в Україні близько 45 млн., а в Білорусії 
близько 8 млн. За рік у світі жінки роблять 50-60 млн. абортів, 10% серед них припадає на пацієнток 
віком 15-19 років. З трьох вагітностей лише одна закінчується пологами, а дві – абортами. 

З 1920 до 1938 року СРСР був першою і єдиною державою в світі з дозволеними абортами. З 1936 
по 1955 рік аборти були умовно заборонені за одним лише бажанням жінки, проте вони були 
дозволені за медичними показаннями. У будь-якому випадку, навіть за так званої “сталінської 
заборони на аборти” їх офіційно робилося в СРСР більше, ніж у всьому світі разом узятому (див. табл. 
1). У 1986 р., наприклад, в СРСР було зроблено 7 млн. 116 тис. абортів (офіційно зареєстрованих), в 
1988 р. – 7 млн. 265 тис. Відносний показник штучних абортів в СРСР був найвищим в світі: на 1000 
жінок 15-44 років – 120 абортів (без незареєстрованих абортів). 

 
Таблиця 1. 

Число абортів на 100 народжених живими, 1960-2007 рр.* 

Країна 
Рік 

1960 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Білорусь  85 128 131 183 191 182 170 157 146 130 111 101 91 81 71 61 45
Латвія        103 120 122 116 108 93 85 80 73 69 67 59 53 51 
Литва  58 82 87 48 76 71 60 57 52 48 43 42 38 35 33 31 30 
Молдова  69 123 121 106 101 89 72 80 73 55 44 44 48 47 44 42 42 
Росія    254 205 206 203 203 198 183 180 169 154 139 126 120 119 107
Великобританія    10 22 25 24 26 26 28 28 29 28 28 28 28 28 28   
США  5,3 11 43 39 35 35 34 34 33 32 32 32 31 30 29     
Німеччина     21 16 13 16 16   17 18 18 18 18 18 18 18   
Італія      32 28 26 26 24 24 26 26 25 24 23 24       
Україна 138 157 153 155 150 147 135 125 127 113 98 89 77 62 57 50
Естонія  178 189 160 132 131 128 132 130 117 98 92 83 82 72 67 63 56 
Японія 66 38 38 37 29 28 28 28 29 29 29 29 29 27 27     

* складено за www.demoscope.ru/weekly/ 
 
За неофіційними даними українські жінки за 17 років незалежності України зробили 30 000 000 

абортів. Для порівняння – у Польщі за останні 17 років зробили 82 329 абортів, що в 365 разів менше, 
ніж в Україні. Офіційні дані не враховують міні-абортів – абортів зроблених до 6 тижнів, які взагалі, як 
аборти, не реєструються, а також багато абортів просто не фіксують. Загалом за останні 19 років 
кількість абортів зменшилася: якщо у 1990 році українки робили 1 млн. 19 тисяч 38 абортів на рік, то у 
2008 їх зроблено майже в 5 разів менше – 217 тисяч 413, серед них 3500 абортів у підлітків до 18 
років і близько 1000 – у дітей віком до 14 років. В Україні більше 80% абортів роблять у віці 20-35 
років. 80 із 100 жінок стали безплідними через аборт, а в 5 випадках з 10000 ця процедура закінчилася 
смертю. Щорічно в Україні народжується приблизно 1100 дітей на 23-му тижні вагітності, і 30% із них 
виживає. 

Всі країни у питанні відношення до аборту можна розділити на 4 групи: 
1. Країни, де існує повна заборона аборту, його розглядають як злочин проти внутрішньоутробного 

життя, прирівнюють до вбивства і розцінюють як злочинний акт. Цю позицію займають Афганістан, 
Ангола, Бангладеш, Венесуела, Гватемала, Гондурас, Єгипет, Ємен, Індонезія, Ірак, Іран, Ірландія, 
Колумбія, Ліван, Лівія, Мавританія, Малі, Непал, Нікарагуа, ОАЕ, Оман, Парагвай, Папуа Нова Гвінея, 
Сальвадор, Сирія, Чилі, Філіппіни. 

2. Країни, де аборт дозволяється лише з медичних показань виключно у рідких випадках. Це – 
Алжир, Аргентина, Болівія, Бразилія, Гана, Ізраїль, Кенія, Коста-Ріка, Марокко, Мексика, Нігерія, 
Пакистан, Перу, Польща та Уругвай. 

3. Країни, де аборт роблять за медичними приписами та соціально-економічними показниками 
батьків. Це країни Англія, Індія, Люксембург, Фінляндія та Японія. 

4. Країни, де існує повна свобода у питанні абортів. Це найліберальніші країни, де законодавчо 
захищається лише право на життя матері, не завжди караються навіть пізні аборти. Це країни СНД та 
Балтії, колишні югославські республіки, Австралія, Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, В’єтнам, 
Німеччина, Греція, Данія, Італія, Камбоджа, Канада, КНР, Монголія, Куба, Нідерланди, Норвегія, 
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Румунія, Сінгапур, Словаччина, США, Туніс, Туреччина, Угорщина, Франція, Чехія, Швеція та ПАР. 
Питання абортів неоднозначне для людства. Діапазон коливання думки громадськості широкий. Від 

відлучення від церкви італійських лікарів і жінок, що зробили аборт, до 13 мільйонів легально 
зареєстрованих абортів на рік у Китаї. Росія стає першою країною світу (не враховуючи Франції 
періоду Революції 1791-1810-х), де відбувається повне звільнення жінок і лікарів від кримінальної 
відповідальності. Заборона абортів в 1936 р. в СРСР змінилася їх новою легалізацією в 1955 році, в 
тому числі на території України. Стаття 281 Цивільного кодексу України визначає право будь-якої 
жінки на штучне переривання вагітності терміном до 12 тижнів. Якщо є медичні показання через 
загрозу здоров'ю та життю вагітної – право на аборт подовжують до терміну 22 тижні – згідно 
Постанови “Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України” від 15 лютого 2006 року. 

З точки зору науки початком нового життя вважається запліднення яйцеклітини. Тут починається 
самостійне життя, бо виник унікальний набір хромосом, який до цього не зустрічався. Це вже нове 
життя. Європейський суд визнав, що запліднена людська яйцеклітина уже є людиною і заборонив 
будь-які маніпуляції з ембріональними стовбуровими клітинами людини. Згідно вироку цього суду, 
запліднену людську яйцеклітину уже слід вважати людиною. Тобто, і з точки зору науки, і з точки зору 
релігії (будь-якої) аборт – це вбивство [7, с. 66]. 

Крім цього, аборт є серйозною загрозою фізичному і духовному здоров’ю матері. Американська 
асоціація лікарів психіатрів занесла постабортичний синдром до кваліфікації психічних захворювань 
ще в 1977 р. Під впливом пережитого після аборту у багатьох жінок відбуваються зміни в психічному 
стані. Аборт проводить більше ста видів ускладнень, не пов'язаних з гінекологічними захворюваннями. 
Пропорційно кількості досконалих абортів зростає вірогідність захворювань раком жіночої статевої 
системи і молочних залоз. 

Таким чином, здійснювані аборти перетворюють систему охорони здоров'я на джерело багатьох 
гінекологічних, психічних і онкологічних захворювань, гранично ускладнюючи ситуацію у сфері 
збереження здоров'я дітей. В Україні найнижча народжуваність серед країн Європи, але найбільше 
розлучень і абортів. В країні мало соціальної реклами, яка б говорила, що великі сім’ї – це добре, але 
багато реклами, яка пропагує нездоровий спосіб життя – алкоголь, паління, розваги. 

Людина – це такий об’єкт вивчення, до якого неможна і неможливо підходити відкинувши етичні 
цінності, поняття про добро і зло. Дякуючи ЗМІ певний стиль розмірковувань був нав’язаний 
суспільству і став інструментом для руйнування масової свідомості, його шизофренізації [5, с. 23]. 
Поняття добра не є надбанням індивіда, це плід культури, що створена і збережена. Демографічні 
процеси, що відбуваються в Україні, не мають нічого спільного з процесами на Заході – там немає ні 
підвищення смертності, ні скорочення тривалості життя. Втрата “материнського інстинкту” – хвороба 
саме середнього класу буржуазного суспільства, і ця хвороба є хворобою духу, що прямо не 
визначається рівнем матеріального благополуччя [5, с. 189]. 

Щоб зменшити опір суспільства, треба його атомізувати, запустити механізми, які дроблять його на 
егоїстів через відособлення людей за соціальною, економічною, політичною, релігійною, сексуальною, 
професійною чи якоюсь іншою ознакою. Роздроблене суспільство швидко перетворюється в стадо 
людиноподібних тварин [13, с. 45]. В сучасному життєвому устрої всі атомізовані члени суспільства 
споживання зорієнтовані на споживацтво, насолоду, і розваги. І зовсім не акцентується про пороки, 
породжені при цьому: безробіття, зубожіння, безправ’я, відсутність безпеки, бездомність, голод, 
злочинність. Змінюється масова свідомість, психологія, відбувається уніфікація населення, 
руйнування основ цивілізації з її принципами колективізму, взаємодопомоги, рівності, соборності. 
Населення перетворюється в масу. Сучасне культурне середовище виховало нову людину – “людину 
маси (натовпу)”. Це напівосвічена людина, наповнена інформацією, потрібною для виконання 
контрольованих операцій. Невизнання авторитетів, відмова підкорятися хоч комусь – типові риси 
людини маси – сягають апогею саме у кваліфікованих людей: лікарів, інженерів, економістів, вчителів. 
Саме ці люди символізують і, значною мірою, здійснюють сучасне панування мас, а їх варварство – 
безпосередня причина деморалізації Європи [10]. В пропаганду цих ідеологій втягнуті література, 
мистецтво, система розваг і дозвілля, освіта і виховання. Замість духовного сенсу закладається 
орієнтація на кар’єру і гроші. Без духовно-етичної складової освіти і всього суспільного життя 
руйнується держава, зупиняється економіка, гине культура, вироджується наука. 

Спадкові ознаки, що визначають соціальну поведінку, дуже малою мірою компенсуються 
вихованням. Злочинцями не тільки стають, але і народжуються. Колір шкіри, національність історично 
пов’язані з певним набором моральних норм, … тому належність до того чи іншого етносу багато в 
чому визначає моральні параметри і здібності людини. Нації не гірше і не краще одна одної – вони 
просто інші, ближче чи далі морально 11, с. 66. 

Ніяка реформа не може увінчатися успіхом, якщо вона не приймається культурою даного 
суспільства [5, с. 487]. Якщо при спаді виробництва приблизно вдвічі відбувається різкий перерозподіл 
власності і доходів на користь невеликої меншості, то спосіб життя більшості, у якого ресурси 
вилучаються не може не змінитись – проходить деформація суспільства. Можна сказати, праця у 
свідомості більшості населення була сакралізована, володіла святістю, що характерно для 
традиційних суспільств. Будь-який господарський уклад має під собою світоглядну основу. 
Капіталістична економіка західного типу базується на специфічній культурній основі, несумісною з 
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нашою культурою. Західне суспільство має певні релігійні корені (протестантизм), певну картину світу, 
певний тип раціональності і мислення (механіцизм і європейська наука), певну етику. Наше 
суспільство відносилось до традиційних суспільств, а руйнування системи моральних орієнтирів 
разом із соціальним лихом потягнуло за собою вибух масової злочинності. Радянський досвід показав, 
що спокій і впевненість у завтрашньому дні дозволяють людині плідно творити і виховувати дітей 
(державний патерналізм Японії і країн Південно-Східної Азії). Сучасний стрес призводить до 
величезної смертності, захворюваності і злочинності, і результаті потенціал людини зменшується. 

Головна цінність народу це не його економічне багатство, що полягає в золоті та інших цінностях, а 
сам народ як біологічна спільність, що несе в собі заряд невичерпної творчої “енергії раси”, за 
допомогою якої тільки і можливі всі культурні, історичні і політичні звершення. 

Саме в країнах зі змішаним населенням здійснюється найбільша кількість злочинів. Духовні сили і 
здібності вищої раси безперечно несуть втрати і втрачають свою міцність при крайніх схрещуваннях. 
Фізіологічне схрещування рас тільки тоді є важелем тривалого і істинного прогресу, коли мова йде про 
два споріднені або одноякісні племена [1, с. 368]. 

Важливою умовою створення і відтворення бідності є становлення і зміцнення тіньової і 
кримінальної економіки. Бідність є її живильним середовищем і одночасно наслідком. Підліткова (і 
жіноча) злочинність в темпах росту значно випередила загальну. Причинами цього є зниження 
життєвого рівня населення, зростання безробіття, зниження морального рівня суспільства, 
послаблення профілактичної і каральної роботи правоохоронних структур. В США, наприклад, ріст 
безробіття на один відсоток веде до зростання числа вбивств на 5,7%, самогубств – на 4,1%, 
засуджених – на 4%, пацієнтів психіатричних лікарень – на 3,5% [5, с. 705]. 

Ключова роль держави в економіці – так організувати виробництво і розподіл матеріальних благ, 
щоб була забезпечена безпека країни, народу і особистості та відтворення фізичного і духовного 
здоров’я населення. Закони ринку направлені на те, щоб скасувати мораль і право, замінивши їх 
вищим пріоритетом прибутку [2, с. 37]. 

Важкі наслідки реформ для здоров’я населення в цілому, для добробуту більшості, для 
психологічного стану людей і злочинності очевидні і мають масивний фундаментальний характер. 
Сумарну величину духовного неблагополуччя характеризує загальна злочинність. Часто щільність 
населення пов’язують із зростанням злочинності. Але дані багатьох країн демонструють відсутність 
будь-якого зв’язку між великою чисельністю населення і високим рівнем злочинності. У всі часи ріст 
злочинності справедливо пов’язували з падінням моралі. Там, де є церкви, за статистикою менше 
злочинів та інших негативних проявів [12, с. 368]. 

 

 
 

Рис. 1 Динаміка показників злочинів та смертності в Україні. 
 
Динаміка злочинності і смертності майже ідентична (див. графік). Коефіцієнт взаємозв’язку двох 

кривих – 0,47. Більш того, динаміка злочинності приблизно на півроку-рік випереджає динаміку 
смертності. Дух визначає життя матерії, а не навпаки. 

Динаміка смертності на 73% пояснюється зростаючою агресивністю в суспільстві (вбивства) і на 
11% – безвихідністю і втратою сенсу життя (самогубства). Сумарна частка 84%. Виходить, 
надсмертність останніх років обумовлена агресією і депресією як головними причинами. Негативна 
інформація відіграє роль вірусу, що вразив наше суспільство. Динаміка смертності обумовлена 
динамікою суспільної моральності. Зусилля по підвищенню рівня життя, на нашу думку, лише на 20% 
збільшать народжуваність. Решта 80% доводяться на поліпшення якості життя, що має морально-
етичну природу. 

Серед злочинців та самогубців в Україні переважну більшість складають чоловіки. Частка чоловіків 
серед засуджених становить 86,9% [8, с. 83]. Варто відмітити значне зростання дитячих 
правопорушень і злочинності. Особливо виділяються ріст злочинних дій проти статевої недоторканості 
неповнолітніх: проституція, педофілія, порнографія. Про першопричини трагічної обстановки в дитячому і 
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підлітково-молодіжному середовищі як цілеспрямоване організоване знищення молоді ніхто не говорить. 
До основних індикаторів негативної духовності, доступних для міжнародної порівняльної оцінки, 

відносяться самогубства і вбивства. Перші відображають безвихідність, втрату сенсу життя; другі – 
агресивність, озлобленість. Сумарну величину духовного неблагополуччя характеризує загальна 
злочинність. З 1985 р. по 1995 р. вбивства виросли в Україні в 3 рази, самогубства – в 1,3 разу, 
грабежі і розбої – в 6 разів, сумарна злочинність – в 2,6 разу (коефіцієнт злочинності: 1985 р. – 615, 
2007 – 878, 1995 – 1246). Кількість засуджених за вироками судів, що набрали чинності у 1990 р. 
склала 104,2 тис. чол.. а в 1995 р. – 212.9 тис. чол.; коефіцієнт судимості 1995 р. – 413, а в 2000 р . – 
466. У 2000 р. число осіб, що скоїли злочини, склало 230,9 тисяч чоловік. Захворюваність на венеричні 
хвороби у 1990 р. становила 6,0‰, а в 2000 р. – 91,9‰ (у 15 разів більше). 

Вищевикладене є достатнім аргументом для висунення гіпотези про значення духовного 
неблагополуччя як чинника ризику захворюваності та передчасної смерті. Можна зробити і ширше 
припущення про існування закону духовно-демографічної детермінації . 

Спробуємо довести дані твердження на прикладі окремих країн сучасної Європи. Який сенс від всіх 
досягнень “демократії” і “свободи”, якщо головним результатом цього стає скорочення чисельності 
народів, а “цивілізовані європейські країни”, фактично вимирають. Якщо уважно придивитись до 
тенденцій, то доля Європи стає абсолютно зрозумілою, незалежно від того, за якими джерелами 
даних проведений аналіз (ЦРУ, Євростат, відділи ООН). 

Країни для порівняння вибрані наступним чином: взята п’ятірка провідних європейських країн 
(Великобританія, Іспанія, Франція, Італія, Німеччина), а також характерні регіональні країни (Швеція, 
Данія, Австрія), які прийнято вважати успішними. Ще взята Польща, яка зробила “європейський вибір”, 
і яку нам ставлять у приклад, і країни Балтії, які пішли тим же шляхом. Росія, Україна і Бєларусь – 
взяті для співставлення. Розглянута Грузія, що прагне до “цивілізованого світу”, і Азербайджан (ці 
країни-сусіди на початку 1990-х знаходились приблизно в однакових стартових умовах). Для повноти 
аналізу додано Іран, Японію, що інтегрувалася в західний світ, а також Канаду та США. 

Використовуються наступні демографічні показники: народжуваність, смертність і міграція (в ‰), 
приріст населення, сумарний коефіцієнт народжуваності (середня кількість дітей, народжених однією 
жінкою) і віковий склад (відсоток жителів до 15 і старше 65 років). Для Росії, України і Бєларусі 
наведені дані місцевих статистичних установ. 

 
Таблиця 2. 

Демографічні показники різних країн* 
Країна 

Народжу-
ваність 

Смертність Міграція Приріст 
Сумарний 
коефіцієнт 

народжуваності 

Діти/ 
Пенсіонери, 

% 

Позашлюбна 
народжуваність, 

% 
Великобританія 12,3 9,3 2,6 +5,6 1,91 17/17 46,9 
Іспанія 10,7 8,8 3,9 +5,8 1,47 16/17 34,5 
Франція 12,3 8,8 1,5 +5,0 1,96 19/17 54,1 
Італія 9,2 9,8 4,9 +4,3 1,39 14/20 21,5 
Німеччина 8,3 10,9 0,5 -2,1 1,41 13/21 33,5 
Данія 10,3 10,2 2,4 +2,5 1,74 18/17 48,7 
Австрія 8,7 10,1 1,8 +0,4 1,40 14/18 40,4 
Швеція 10,2 10,2 1,7 +1,7 1,67 15/20 54,2 
Польща 10,0 10,2 -0,5 -0,7 1,31 15/13 21,2 
Литва 9,3 11,3 -0,7 -2,7 1,25 14/17 30,0 
Латвія 10,0 13,6 -2,3 -5,6 1,32 14/17 43,7 
Естонія 10,5 13,6 -3,3 -6,4 1,44 15/18 59,7 
ЄС (2010) 9,8 10,3 1,5 +1,0 1,51 15/17  
Росія** 11,1 

(12,6) 
16,0 (13,5) 0,3 (0,2) -4,6 (-

0,7) 
1,42 (1,57) 15/13 24,9 

Україна** 9,6 (11,0) 15,7 (14,6) -0,1 
(0,4) 

-6,2 (-
3,2) 

1,28 (1,45) 14/16 21,9 

Бєларусь** 9,8 (11,5) 13,8 (14,4) 0,4 (0,1) -3,6 (-
2,8) 

1,26 (1,49) 14/14 19,0 

Грузія 10,7 9,9 -4,1 -3,3 1,45 16/16  
Азербайджан  17,9 8,3 -1,1 +8,5 2,02 23/6  
Іран 18,6 6,0 -0,1 +12,5 1,88 24/5  
Японія 8,3 10,1 0,0 -2,8 1,21 13/23 2,0 
Канада 10,3 8,0 6,7 +8,0 1,58 16/16 24,5 
США 13,8 8,4 4,2 +9,6 2,6 20/13 41,0 
* – складено за даними [14, 15]. 
** – в дужках дані Росстату, Укрстату та Білстату. 

 
Серед європейських країн лише у Великобританії, Іспанії і Франції народжуваність перевищує 

смертність, у Данії, Швеції і Польщі вони однакові, а в Італії, Австрії і Німеччині вже нині 
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спостерігається вимирання населення. У країнах Балтії це виражено ще сильніше (плюс найвищі 
показники самогубств у світі). У Грузії народжуваність ледве перевищує смертність, але сильний відтік 
населення обумовлює фактичне його скорочення. То чому ж при “європейському виборі” Грузії, велика 
кількість населення покидає її. В сусідньому Азербайджані різниця на користь життя дуже очевидна. 
Вважаємо, що ключ до розуміння демографічних відмінностей – у культурі та релігії. У Ірані становище 
ще краще, на відміну від “цивілізованої” Японії, яка вимирає. Ситуація в Канаді схожа з Іспанією, а ось 
у США народжуваність істотно вища. 

Ці 5 західних країн (Великобританія, Іспанія, Франція, Канада, США) в яких народжуваність вища за 
смертність, відрізняються від решти високою міграцією. У них або сильний притік мігрантів (в 
основному мусульман), або, за низької міграції, вже високий відсоток мусульман (Франція), які роблять 
значний внесок у збільшення загальної народжуваності. Адже в “розвинені країни” приїжджають не 
люди старших вікових груп, а, в основному, молодь. Наприклад, якщо в Канаді з 5,7 прибулих 
(офіційно!) мігрантів у двох народиться по дитині, то вони і задають фон у прирості населення (+2,3 за 
2011 рік). Що стосується США, то число жителів не білого англосакського походження вже таке 
велике, що складає більше третини від всього населення. А найбільша народжуваність 
спостерігається саме у не білого населення. 

“Цивілізований світ” або вже вимирає по факту (Італія, Австрія, Німеччина, Японія), або забезпечує 
приріст за рахунок інокультурного населення і мігрантів. В Італії навіть сильний наплив мігрантів не 
рятує загальну народжуваність – настільки вона низька. У мусульманських і не таких “цивілізованих” 
Азербайджані й Ірані демографічна ситуація набагато краща. Що стосується Росії, України і Білорусії, 
то безпрецедентна смертність говорить про важку кризу і про те, що розпад країни вдарив в першу 
чергу по слов’янських республіках, тобто по носіях державності. Те, що для країн Балтії чи Кавказу це 
виявилося не таким катастрофічним, як для нас, підтверджує те, що ми втратили саме нашу 
самоідентичність. Однак, варто звернути увагу на те, що народжуваність у наших країнах нині 
приблизно така ж, як і у “цивілізованій Європі”, або навіть вище (якщо порівнювати з ЄС в цілому). 

В результаті демографічної катастрофи ми впали за народжуваністю на саме дно, де Європа вже 
давно знаходиться в стані своєї “цивілізованості”. То чи варто приводити у приклад тих, де життя не 
відтворюється, а Європа невідворотно “старіє”. Адже однією з ознак добробуту нації є його 
відтворення. 

Для відтворення населення сумарний коефіцієнт народжуваності повинен бути не менше 2,15. Ні в 
одній європейській країні він не дотягує до цього рівня (середній по ЄС – 1,5). Найвищий цей 
коефіцієнт у Великобританії, Франції, Швеції і Данії. Але саме в цих країнах проживає найбільша 
кількість послідовників ісламу. Щодо США і Канади ситуація схожа. Що стосується Азербайджану 
(2,02) і Ірану (1,88), то, звичайно, і тут відчувається вплив урбанізації і секуляризації. Хоч в Ірані є і 
інша причина – заборона високої народжуваності внаслідок швидкого зростання населення і для 
запобігання внутрішньому “перегріву” (як у Китаї). 

То чому ж при коефіцієнті народжуваності набагато нижче 2,15 у ряді європейських країн 
спостерігається природний приріст населення? Народжуваність і смертність є поточними показниками, 
що безпосередньо спостерігаються і фіксуються в чітко заданих часових рамках. Сумарний коефіцієнт 
народжуваності ніби “розтягнутий” за часом, показуючи, скільки дітей в середньому народжує одна 
жінка, тому він більш інерційний. 

Поточне перевищення народжуваності над смертністю цілком може не суперечити висновку, що 
населення невідворотно вимирає. У поточний час ще діє порівняно високий рівень соціального 
захисту, що забезпечує низьку смертність. Цей рівень соціальних стандартів був підготовлений 
попередніми поколіннями, і зараз цей запас витрачається, але не поповнюється. Здавалося б, хіба не 
можна народжувати мало дітей, але за рахунок низької смертності забезпечувати зростання 
населення. Річ у тому, що, скільки б не тривало життя, людина рано чи пізно він помре, а їй на зміну 
повинні приходити нові генерації. Поки що в Європі працюють ті покоління, народжені на 
демографічному бумі після Другої світової війни. За рахунок того, що їх багато, підвищення пенсійного 
віку, високі соціальні стандарти поки що підтримуються. 

Ці судомні дії європейських урядів обумовлені тим, що замінити ці численні покоління просто ніким, 
а знижувати рівень стандартів і споживання вже не хочеться – європейці звикли до dolce vita. Тому 
Європа намагається залишити їх в роботі ще на якийсь час. Це означає, що замість поступового 
зниження матеріального рівня життя вибраний шлях “затримки” його на високому рівні якомога довше 
з подальшим швидким обвалом. Пройде 10-15 років – і скорочення працездатного населення стане 
катастрофічним. На місця, що звільнилися, хлине ще більш більший потік мігрантів, від яких Європа 
задихається вже зараз, але зробити нічого не в змозі. Розплата за “європейські цінності” (жити для 
себе і в своє задоволення) невідворотна. 

Зверніть увагу на віковий склад. За 8 років з 2003 р. по 2011 р. у всіх “розвинених країнах” 
зменшується кількість дітей і зростає число пенсіонерів. У Великобританії різниця погіршала з +2 до 0, 
у Німеччині з -3 до -6, у Данії з +4 до +1, у Австрії з 0 до -4, у Швеції з +1 до -5, у Японії з -5 до -10, у 
Канаді з +6 до 0. Навіть у США це помітно. Лише у Франції і Іспанії показники практично не змінилися, 
що, обумовлено високою народжуваністю у мігрантів. 
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Висновок 
 
Отже, зрушення у бік старіння більш ніж помітне. Процес піде ще швидше, оскільки численні 

післявоєнні покоління, які вийдуть на пенсію в найближчі 10-15 років, мають велику питому вагу. Хто 
платитиме їм пенсію? Населення Європи старіє і вимирає. Навіть папа римський назвав європейську 
“культуру” культурою смерті. У нас це називають “цивілізованим світом”. А в чому його 
“цивілізованість”? У тому, щоб померти в розвагах і насолоді, в пороках і розпусті? Подивимося на 
Азербайджан і Іран. Їх показники рвуться із таблиці – життя б’є і торжествує! Саме з них Україна 
повинна брати приклад. Саме “європейськими цінностями” ліберальна демократія знищує Сім’ю і 
Традицію. Європа приречена на вимирання. Як стара людина не може відмовитися від свого віку, 
чекаючи швидкої смерті, так і європейці не зможуть вибратися зі своєї демографічної пастки, 
поступово потопаючи в смертоносному комфорті. Соціокультурна ситуація, що склалася в Україні 
настійно вимагає переоцінки системи цінностей, що склалася за десятиліття реформ, з 
гіпертрофованою роллю матеріального благополуччя, запереченням гуманності, справедливості, 
моральності. Існує необхідність усвідомлення звернення до витоків українського менталітету, 
вдосконалення духовного світу людини на основі традиційних цінностей відповідно до сучасних реалій 
буття. 
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Аннотация И. Н. Дудник М. М. Логвин Демогеографические проблемы в контексте общественных 
неурядиц. В статье рассматривается анализ причин депопуляции населения в Украине и других странах. 
Особое внимание уделяется количеству абортов и преступности. Предлагается классификация стран по 
отношению к абортам. Характеризуется демографическая ситуация в развитых странах Европы, Америки 
и Японии, а также в странах постсоветского пространства. Подчеркивается влияние духовных факторов 
на демографическое поведение населения. 
Ключевые слоа: демографические проблемы, депопуляція, аборт 
 
Abstract. I. M. Dudnyk М. М. Logvyn Demogeografical problems in the context of social turmoil. The article deals 
with analysis of the causes of depopulation in Ukraine and other countries. Particular attention is paid to the number of 
abortions and crime. Suggested suggest a classification of countries in relation to abortion. Characterized by the 
demographic situation in the developed countries of Europe, America and Japan, as well as in post-Soviet countries. 
Highlights the importance of spiritual factors on demographic behaviour of the population. 
Keywords: demographic problems, depopulation, abortion 
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