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Економічний розвиток України в контексті впровадження 

прогресивних інформаційних технологій та систем управління: 

матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (25 лютого 2019 р.; м. Київ) / 
Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. 262 с. 

Вміщені у збірнику доповіді розкривають різноманітні аспекти економічного 

розвитку України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій 

та систем управління. Серед об’єктів наукових досліджень: звіт про управління як 
елемент системи звітності підприємств; тенденції розвитку мобільного банкінгу; 

пріоритети та виклики діджиталізації у сфері фінансових послуг; сучасні моделі 

корпоративного та державного управління; цифровий маркетинг; гендерна рівність 
жінок і чоловіків та інші. 

Видання призначене для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і 

студентів економічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів, які 
цікавляться розвитком економічної науки. 
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ООО «ВИПО», 2019. 262 с. 

Содержащиеся в сборнике доклады раскрывают различные аспекты 
экономического развития Украины в контексте внедрения прогрессивных 

информационных технологий и систем управления. Среди объектов научных 
исследований: отчет об управлении как элемент системы отчетности  

предприятий; тенденции развития мобильного банкинга; приоритеты и вызовы 
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СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ 

ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗАГРОЗ УКРАЇНИ 
 

Чисельність населення України в цілому та окремих її регіонів є результатом 

взаємообумовленого розвитку сукупності процесів суспільного розвитку 

(насамперед соціально-економічних та демографічних). Дослідження процесів 

відтворення населення, особливо динаміки його чисельності, має практичне 

значення для встановлення оптимального механізму взаємодії економічних і 

демографічних процесів. Знання чисельності населення на певну дату чи період 

дозволяє збалансувати розвиток народного господарства та визначити напрям 

демографічної політики. 

Варто відзначити, що до важливих факторів сьогодення, які впливають на 

відтворення населення, відносять соціальні та природні умови його 

життєдіяльності. Одним з найважливіших чинників, що впливають на 

відтворення населення є проблеми довкілля в поєднанні з урбанізацією. 

Виділяють наступні основні фактори, що впливають на демографічну 

ситуацію: фактор політики держави; економічний чинник; фактор соціальної 

захищеності; фактор війн; фактор державної та законодавчої захищеності 

інституту шлюбу та сім’ї; фактор епідемій [1]. 

Статевовікова структура населення є одним з важливих демографічних 

показників. Він дозволяє зробити певні висновки щодо  демографічних 

тенденцій та визначити можливості зміни динаміки чисельності населення в 

майбутньому. 

Статевий склад населення Вінницької області характеризується перевагою 

жіночої статі над чоловічою. Станом на 1.01.2018 року в області нараховувалось 

843,0 тис. жінок (53,7 %) та 725,7 тис. чоловіків (46,3 %). За віковим складом 

постійне населення області на початок 2018 року розподілялося наступним 



  

 

чином: 0-14 років – 245,5 тис. осіб (15,6 %), 15-64 роки – 1048,9 тис. осіб 

(66,9 %) та віком 65 і старше – 274,3 (17,5 %). 

Стрімке скорочення чисельності та старіння населення Вінницької області 

спостерігається вже не одне десятиліття і 2018 рік не виявив позитивних змін у 

цьому напрямку. Інформація про динаміку чисельності населення України 

наведена у таблиці 1 [2]. 

Таблиця 1 

Чисельність населення України за 2010-2019 роки 
 

Дата Чисельність населення, тис. осіб 
Відхилення 

абсолютне Відносне,% 

01.01.2010 45 962,9 -180,80 -0,39 

01.01.2011 45 778,5 -184,40 -0,40 

01.01.2012 45 633,6 -144,90 -0,32 

01.01.2013 45 553,0 -80,60 -0,18 

01.01.2014 45 426,2 -126,80 -0,28 

01.01.2015 42 928,9 -2497,30 -5,82 

01.01.2016 42 760,5 -168,40 -0,39 

01.01.2017 42 584,5 -176,00 -0,41 

01.01.2018 42 386,4 -198,10 -0,47 

01.01.2019 42 153,2 -233,20 -0,55 
 

Отже, як бачимо, за останні 9 років чисельність населення країни, за 

офіційними даними, зменшилась на  9,21 %,  сягнувши  максимальної  мітки  

5,82 % на початок 2015 року внаслідок військових подій на території 

анексованого Криму та окупованій території Луганської і Донецької областей та 

мінімального значення у 2013 році (0,18 %). 

На Вінниччині на кінець 2018 року проживало 1560,4 тис. осіб. Впродовж 

минулого року чисельність населення зменшилась на 15414 осіб в порівняні з 

14549 особами у 2017 році. Це зумовлено природним скороченням та міграцією, 

зокрема, за рахунок природного скорочення населення зменшилось на 11572 

людини, та за рахунок міграційного скорочення – на 3842 особи. 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області із 

загальної кількості населення 51,2 % проживає в міських поселеннях, 48,8 % – в 

сільській місцевості. 

Дані статистичних спостережень свідчать також про те, що по Вінницькій 

області середня заробітна плата штатного працівника на кінець 2018 року була у 

2,8 рази вище встановленого розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.) і 

становила 10523 грн.; найвищою вона була на підприємствах переробної 

промисловості, зокрема, з виробництва харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів становила 11452 грн., з виробництва комп’ютерів 

електронної та оптичної продукції – 14360 грн., а найнижчою – на  

підприємствах з виробництва машин і устаткування – 5610 грн.  та 

підприємствах водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 6909 грн. 

В той же час середньооблікова кількість штатних працівників, задіяних на 



 
 

 

промислових підприємствах області у грудні 2018 р. становила 56,0 тис.  осіб, 

що на 1,1 % менше до відповідного місяця 2017 року. 

Середньооблікова кількість штатних працівників у сільському, лісовому та 

рибному господарствах у грудні 2018 року становила 29,3 тис. осіб, з них 26,7 

тис. осіб працювало у сільському господарстві. 

У сільському, лісовому та рибному господарствах Вінницької  області 

середня номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні 2018 року 

становила 9910 грн, що в 2,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 

грн.) та на 7,1 % більше середнього рівня по економіці області. При цьому 

найвищий рівень середньої заробітної плати штатного працівника спостерігався 

на підприємствах лісового господарства та лісозаготівлі (16961 грн.), а 

найнижчий – у працівників рибних господарств – 4791 грн. Структуру 

середньооблікової кількості штатних працівників Вінницької області станом на 

кінець 2018 року наведено на рис. 1. 

Рис. 1. Середньооблікова кількість штатних працівників Вінницької 

області станом на 31.12.2018 р. [3] 

 

Отже, на основі наведених даних можна зробити висновок про значну 

депопуляцію населення Вінницької області та України вцілому за останні роки. 

Основними причинами такої ситуації є сукупність чинників, основними з яких є 

низька народжуваність та високі втрати населення за рахунок природних 

процесів (репродуктивних втрат та високої смертності у молодому віці). 

Структурні характеристики населення відзначаються високим коефіцієнтом 

старіння та низьким індексом молодості на тлі збільшення розриву між жінками 

та чоловіками. Показники здоров’я населення Вінницької області говорять про 

зростання чисельності інвалідів та зростанням рівня захворювання на злоякісні 

утворення. Загрозою демографічній безпеці області є порушення 

функціонування інституту шлюбу та сім`ї, які характеризуються зростанням в 

динаміці чисельності дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 

позашлюбної народжуваності. Міграційний рух населення Вінниччини також 

здійснює негативний вплив на демографічну безпеку. 
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ЦІННОСТІ ПОКОЛІНЬ ЯК ПІДГРУНТЯ РОЗУМІННЯ ЯКОСТІ 

ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
 

Постановка проблеми. Оскільки, якість життя населення є об’єктивно- 

суб’єктивним інтегральним показником, це означає, що на нього мають вплив 

ціннісні орієнтири. Відтак, досліджуючи дану проблематику, ми будемо 

спиратися на одну з найбільш відомих класифікацій поколінь, висунуту 

економістом Н. Хоувом (Neil Howe) та істориком В. Штраусом (William Strauss) 

[1] на початку 90-х рр. ХХ ст. Згідно теорії «поколінь», люди різної генерації 

різняться між собою притаманними їм цінностями, переконаннями, 

поведінковими моделями, передумовою яких є історичні умови (а не лише 

сімейне виховання) панівні в певний час. Мета нашого дослідження полягає у 

з’ясуванні впливу цінностей різних поколінь на розуміння, висунення вимог та 

визначення показників якості життя. 

Виклад основного матеріалу. Критичний аналіз останніх публікацій дає 

змогу стверджувати, що теорія «поколінь» перебуває під пильною увагою 

науковців: дослідження проводяться як вітчизняними, так і закордонними 

вченими. Відтак, напрацювання представників наукової спільноти стосуються 

різних сфер життєдіяльності людини. Буган Ю.В. розкриває важливість 

імплементації результатів теорії «поколінь» в системі STEM освіти  [2], 

Щетініна Л.В., Рудакова С.Г., Даниляк М.І.  аналізують  можливості 

застосування теорії «поколінь» в управлінні персоналом [3]. Ми ж у своєму 

дослідженні спиратимемось на ґрунтовні наукові здобутки Близнюк Т.П. [4], які 

розкривають базові цінності Західної Європи та України (табл. 1). 

Згідно статистичних даних України [5], станом на 01.01.2018 у структурі 

населення домінують представники покоління Х (31,94 %). Друга за величиною 

група населення – Y (24,99 %), від яких на кілька відсотків відстає покоління 

«бебі-бумери» (21,6%). Найменшу частку у структурі населення становлять 

покоління Z (12,68 %) та «мовчазне» (8,79 %). Відповідно, можна стверджувати, 

найближчі 10 років переважатиме населення покоління Х та Y, значно меншу 

частку становитимуть «бебі-бумери» та Z. Враховуючи зазначене, вважаємо за 

необхідне виокремити наступні вимоги, які б дали змогу забезпечити достойну 

якість життя всього населення (табл. 2)
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