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в показниках шлюбності та розлучень, віку вступу 
в шлюб та віку народження першої дитини, 
коефіцієнтах народжуваності, фертильності та має 
різний ступінь появу за регіонами світу, країнами, 
урбанізованими територіями і сільською місцевістю. 

Ознаки другого демографічного переходу 
характерні і для України. Однак концепція 
другого демографічного переходу практично 
відсутня у суспільно-географічних дослідженнях 
демографічних процесів в регіонах України. Саме 
тому виникає потреба в огляді наукової дискусії 
провідних вчених світу щодо витоків, сутності 
концепції другого демографічного переходу, 
визначення його індикаторів з метою проведення 

Постановка проблеми. Сукупність змін 
демографічної поведінки населення останніх  
35-40  років в світі визначають терміном дру-
гого демографічного переходу. Якщо перший 
демографічний перехід супроводжувався 
модернізацією суспільства на етапі розширення 
можливостей для задоволення  матеріальних потреб, 
то для другого демографічного переходу характер-
ним є зосередження життєвих пріоритетів людей 
на особистому розвитку та індивідуальному стилі 
життя. Через нові погляди на сім’ю, народження дітей, 
взаємовідносини з партнерами це відображається 
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Анотація: Другий демографічний перехід вважається найновішим етапом демографічної модернізації, в який 
економічно розвинуті країни світу вступили на початку 70-х років ХХ ст., коли з’явилися перші ознаки кардинальних змін 
моделі сім’ї і народжуваності в містах США, Канади, Данії, Швеції та Фінляндії. В якості критерію розпочатих змін стало 
зниження народжуваності у жінок до 20 років та підвищення віку вступу в шлюб. Другий демографічний перехід є результатом 
широко розповсюдженої індивідуалістично орієнтованої системи цінностей в сучасному суспільстві та відповідної зміни 
норм демографічної поведінки індивідів. Основними його рисами визначені: зростання кількості незареєстрованих шлюбів; 
збільшення середнього віку вступу в зареєстрований шлюб, середнього віку народження першої дитини  та середнього 
віку материнства в цілому; зростання частки позашлюбних народжень; зниження частки у показниках народжуваності 
наймолодшої вікової групи матерів та підвищення частки старших вікових груп матерів; підвищення рівня розлучуваності. 
Концепція другого демографічного переходу є широко досліджуваною в рамках суттєвих демографічних змін останніх 
десятиліть у економічно розвинутих країнах світу. Сучасні демографічні процеси в країнах Центральної та Східної Європи 
підтверджують риси, що притаманні другому демографічному переходу. Україна як держава Центрально-Східної Європи 
також має ряд ознак другого демографічного переходу, які є територіально диференційованими. В статті представлено огляд 
зарубіжних концепцій дослідження демографічних процесів та результати аналізу сучасних рис демографічних процесів в 
Україні в контексті другого демографічного переходу.
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«Економічні проблеми змін чисельності населення» 
на 8 Міжнародній конференції з економіки 
сільського господарства у 1953 році [15]. На основі 
безпосередніх спостережень та попередніх праць по 
теорії демографічного переходу Ноунстайн прийшов 
до висновку, що саме зміна установок, а не просто 
винахід сучасних засобів контрацепції, призвели до 
зниження народжуваності [3]. Ці висновки дозволили 
надати чітке формулювання поняття «демографіч- 
ного переходу», як переходу від суспільства 
традиційного аграрного типу до міського 
індустріального. 

Ф. Ноунстайн передбачив, що взаємодія між 
соціальними змінами та демографічними тенденція-
ми (демографічний перехід) несе в собі потенціал 
дуже швидкого росту населення в менш розвинутих 
країнах. Соціально-економічний прогрес приведе 
до загального зниження смертності задовго до того 
як розпочнеться зниження народжуваності, що й 
призведе до швидкого росту чисельності населення. 
За  Ноунстайном деякі бідні регіони світу є настільки 
густо населеними, що демографічні тенденції  
стануть на шляху подальшого їх прогресу [15]. 

А. Ландрі та Ф. Ноунстайн є представниками 
раціональної концепції демографічного переходу, що 
передбачає гомеостатичне регулювання відтворення 
населення відповідно до якого рівень народжуваності 
в кінцевому підсумку визначений рівнем смертності. 
Індустріалізація знижує смертність населення та 
створює передумови для зниження народжуваності,  
свідомого раціонального вибору особистості 
щодо зменшення кількості дітей. Прихильники 
раціональної концепції протиставляють свідомому 
обмеженню кількості дітей у сім’ї в урбанізованому 
індустріальному суспільстві ірраціональну 
репродуктивну поведінку населення у аграрному 
суспільстві.

Інша концепція демографічного переходу 
ґрунтується на твердженні про відносну незалежність 
еволюції народжуваності від динаміки смертності. 
Так як народжуваність і смертність визначаються 
соціально-економічними умовами, перебудова типу 
народжуваності залежить не стільки від зниження 
смертності, скільки від глибинних сутнісних 
соціально-економічних перетворень, що формують 
індустріальне суспільство [16].

Вирізняють чотири фази демографічного 
переходу. В першій фазі, яку до середини XX ст. 
завершили промислово розвинені країни, зниження 
коефіцієнта смертності випереджає зниження 
коефіцієнта народжуваності, завдяки чому 
коефіцієнт природного приросту населення зростає 
до найвищого значення. У другій фазі коефіцієнт 
смертності знижується далі та досягає найменшого 
значення, але коефіцієнт народжуваності знижується 
ще швидше, і приріст населення поступово 
сповільнюється. Для третьої фази характерне 
підвищення коефіцієнта смертності, обумовлене 
демографічним старінням населення з одночасним 
сповільненням зниження народжуваності. Врешті-
решт коефіцієнт народжуваності наближається до 
рівня простого відтворення населення, а коефіцієнт 

суспільно-географічних досліджень сучасних 
демографічних змін та процесів в Україні та її 
регіонах.

Формулювання цілей статті. Метою написання 
даної роботи є огляд сучасних зарубіжних концепцій 
дослідження демографічних процесів та виявлення 
сучасних рис демографічних процесів в Україні в 
контексті другого демографічного переходу. 

Виклад основного матеріалу. Витоки концепції 
демографічного переходу беруть початок з 20-х років 
XX століття. У 1929 році у праці американського 
демографа У. Томпсона «Населення» вперше 
було описано зміни (переходи) в народжуваності 
і смертності в промислово розвинених країнах 
протягом останніх 200 років. Із аналізу цих змін 
автором була створена модель, яка в загальному 
відображала перехід суспільства від традиційного 
режиму відтворення населення, що характеризується 
високим рівнем народжуваності та смертності, 
до іншого режиму, де обидва показники є значно 
нижчими. У своїй роботі Томпсон виділив 3 групи 
країн [18]:

1. група А, яка характеризується достатньо 
низьким рівнем смертності  та рівнем народжува-
ності, який швидко скорочується, що приводить 
до зниження приросту, а згодом і до природного 
скорочення населення (Західноєвропейські країни);

2. група В, яка складається з країн в яких 
відбувається швидке та різке зниження смертності і 
поступове зниження народжуванності. В результаті 
спостерігається зростання чисельності населення 
до тих пір поки тривале зниження народжуваності 
не приведе до стабілізації, а згодом скорочення 
чисельності (країни Східної та Південної Європи);

3. група С, яка характеризується високими 
рівнями обох показників. Ця група отримала назву 
Мальтузіанська за ім’ям Томаса Мальтуса, який 
висунув теорію згідно якої неконтрольований ріст 
народонаселення має привести до голоду на Землі 
(до групи віднесено 70% населення Землі). 

У 1934 році французький вчений А. Ландрі 
опублікував книгу «Демографічна революція», 
завдяки якій в широкий обіг було введено поняття 
«демографічної революції» та відображено динаміку 
зміни «демографічних типів» – переходу від 
«примітивного» через «перехідний» до «сучасного» 
[1]. Класифікація А. Ландрі була дещо схожа із 
розробками У. Томпсона. Він також висунув ідею, 
що передбачала поширення Західноєвропейського 
режиму відтворення населення для всього світу 
вцілому, проте країни, що вступили на стадію 
переходу пізніше, повинні були б мати вищі темпи 
змін [2]. Ще одним важливим доробком А. Ландрі 
було те, що він заклав підвалини для розвитку ідей 
індивідуалізму, як причин, що визначали рівень 
зниження відтворення населення.

Вперше в науковий обіг власне термін 
«демографічний перехід» був введений 
американським демографом Ф. Ноунстайном у 
роботі виконаній спільно із доктором Р. Стікс 
«Контрольована фертильність» (1940 р.), повне 
визначення поняття було представлено у доповіді 
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індивідуальних цілей, так і засобів їх досягнення. 
Після того як другий демографічний перехід 
з’являється як одна з характеристик капіталістичної 
економіки та культура, яка визнає першість 
індивідуальної автономії, відбувається процес 
розвитку потреб вищого рівня, насамперед, такої як 
самореалізація [14].

Д. Ван де Каа розглядає другий демографічний 
перехід як результат руху суспільної свідомості 
від консерватизму до прогресивності. При цьому 
прогресивність розуміється як толерантність 
і готовність сприйняття нових цінностей і 
моделей поведінки. На думку Д. Коулмана другий 
демографічний перехід пов'язаний з більш 
широким набором «постматеріалістичних» і 
«постмодерністських» соціальних, економічних та 
інституційних змін, які розгортаються в розвинених 
країнах світу протягом останніх тридцяти років 
[12, 9]. Демографічні зміни в шестидесятих роках 
є результатом зміни поведінки як чоловіків і 
жінок окремо, так і безпосередньо пар. В області 
шлюбності і народжуваності доступність нових, 
високоефективних засобів контрацепції, часто 
супроводжувана збільшеними можливостями 
здійснення аборту та стерилізації, послужила певним 
каталізатором.

Д. Ван де Каа виділяє чотири основні риси 
другого демографічного переходу [20]:

- перехід від «золотого століття» шлюбу до 
його заходу, тобто широке поширення юридично 
неоформлених форм спільного життя і альтернатив-
них форм сім'ї;

- перехід від дітоцентриської моделі сім'ї до 
індивідуалістично орієнтованої «зрілої» пари 
партнерів з однією дитиною;

- перехід від превентивної контрацепції, 
призначеної для запобігання народжень ранніх 
дітей, до свідомого планування народження кожної 
дитини;

- перехід від уніфікованої моделі до 
плюралістичної моделі родини. 

Таким чином, другий демографічний перехід 
виявляє набір подій, які безпосередньо пов'язані з 
«атомізацією» і «індивідуалізацією» суспільства, в 
результаті підйому з «рефлексивного Я» виникнення 
«суспільства дружби» і зростаючого значення 
«слабких зв'язків» [10,11].

Важливими наслідками другого демографічного 
переходу, що впливають на народжуваність, є [23]:

- абсолютне і відносне зростання кількості 
незареєстрованих шлюбів, більш-менш тривалих 
дошлюбних спілок, сепарацій (роздільного 
проживання партнерів) при одночасному швидкому 
зменшенні частки поспішних, вимушених шлюбів, 
стимульованих вагітністю в юному віці;

- зростання середнього віку вступу в 
зареєстрований шлюб, середнього віку народження 
першої дитини і середнього віку материнства в 
цілому;

- зростання частки позашлюбних народжень при 
збільшенні середнього віку матері при народженні 
позашлюбної дитини;

смертності залишається нижчим від цього рівня, 
оскільки вікова структура ще не стабілізована і має 
збільшену частку вікових груп із низькою смерт-
ністю. В четвертій фазі коефіцієнт смертності 
підвищується, зближуючись із коефіцієнтом 
народжуваності, а процес демографічної стабілізації 
закінчується.

 Як спроба дати теоретичне пояснення сучасної і 
майбутньої демографічної ситуації, виникла гіпотеза 
«другого демографічного переходу». Подібні ідеї 
висуваються також і в рамках гіпотези про п'яту фазу 
демографічного переходу. Автори концепції другого 
демографічного переходу Р. Лестег і Д. Ван де Каа 
доводять, що сучасна демографічна ситуація і головна 
її особливість – зниження народжуваності нижче 
рівня, що забезпечує просте відтворення населення 
– обумовлені принципово іншими причинами в 
порівнянні зі зниженням народжуваності під час 
першого демографічного переходу (sub-replacement 
fertility) [20].

В основу концепції другого демографічного 
переходу покладені ідеї 80-х років ХХ ст. Зокрема  
Д. Ван де Каа визначив, що з середини 1970-х років 
Європа вступила в нову стадію її демографічної 
історії. Він припускає, що демографічний перехід 
XIX та половини ХХ століть необхідно розглядати 
як перший перехід. «Несподівані», «заплутані» 
зміни в демографічній ситуації з середини 1960-х 
років відзначили початок другого демографічного 
переходу. До цього часу вже закінчився післявоєнний 
сплеск народжуваності й утвердилася довготривала 
тенденція до зниження народжуваності [19].

Р. Лестег стверджує, що ранні ознаки другого 
демографічного переходу з'явилися в 1950-х роках: 
кількість розлучень зросла, особливо в Сполучених 
Штатах та Скандинавії, а відхід від довічного 
зобов'язання в шлюбові виправдався логікою, що 
«хороше розлучення краще, ніж поганий шлюб». З 
другої половини 1960-х років і далі, народжуваність 
почала знижуватись [14].

Можна вести мову і про інші ознаки другого 
демографічного переходу. Це стосується віку 
вступу в перший шлюб, поширення дошлюбного 
співжиття,  тенденцій щодо розлучень, які рідше 
ведуть до повторного шлюбу, а частіше до спільного 
проживання. До 1980-х років від Скандинавії до  
інших частин Західної Європи поширилось 
дітонародження в спільно проживаючих парах. 
У Франції та Великобританії понад 40% всіх 
дітонароджень нині відбуваються поза шлюбом, 
тоді як у 1960 році цей показник для обох країн був 
близько 6% [14].

Серед авторів концепції другого демографічного 
переходу не існує єдиної думки щодо його просто-
рової універсальності. Відсутня також і єдина думка 
про причини другого демографічного переходу. 
Найпоширенішою є точка зору, що він є наслідком 
широко розповсюдженої індивідуалістично 
орієнтованої системи цінностей в сучасному 
суспільстві та відповідної зміни норм демографічної 
поведінки індивідів. Нині в суспільстві відбувається 
суттєве збільшення ступеня свободи як у виборі 



54 ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

без врахування культурних зрушень. По-четверте, 
йшлося по те, що теорія другого демографічного 
переходу переоцінить зв'язок між змінами в сімей-
них відносинах (особливо співжиття) і поширеністю 
sub-replacement fertility. По-п’яте, концепція другого 
демографічного переходу не може пояснити велику 
різноманітність рівнів народжуваності [14].

Демографічні тенденції у Центральній і 
Східній Європі в контексті другого демографіч- 
ного переходу. У Центральній і Східній Європі 
у 1990-х роках з’явилися такі нові демографічні 
тенденції: вік вступу в перший шлюб, який 
залишався досить юним протягом попередньої 
епохи, почав зростати; поширилося дошлюбне 
спільне проживання; зросла кількість народжених 
позашлюбних дітей; збільшилася чисельність пізніх 
шлюбів; знизився рівень фертильності нижче 1,5 
дитини і навіть нижче 1,3. Був введений новий 
термін – «фертильність нижча нижчої» (lowest-low 
fertility) [13]. Це призвело до різкого скорочення 
показників народжуваності, періодичні заходи 
для стимулювання якої були недієвими.  Окремі 
дослідники даного регіону припускали, що це може 
бути початком другого демографічного переходу. 
Проте скептично налаштовані щодо концепції  
другого демографічного переходу демографи  
вважали, що відкладений шлюб і відстрочка 
народження дітей були виключно наслідками 
економічної кризи. Економічна комісія ООН 
спочатку приймала саме цю точку зору, зважаючи 
на те, що соціально-економічні трансформації 
в постсоціалістичних країнах привели до появи 
цілого ряду негараздів: скасування гарантованого 
довічного працевлаштування, різкого падіння 
рівня життя, скорочення державної підтримки для 
сімей, приватизації в житловому секторі, зростання 
бідності.

Ряд вчених, насамперед, з Чехії [24,17], Росії [21, 
22] вважали, що, незважаючи на економічну кризу, 
другий демографічний перехід може бути в процесі 
становлення в країнах Центральної та Східної 
Європи. В кінці 1990-х років економіка окремих країн 
вийшла з кризового стану, що супроводжувалось 
зростанням доходів на душу населення. При 
цьому не відбулося повернення демографічної 
поведінки до моделей ранього шлюбу, підвищення 
народжуваності. Навпаки спостерігалось стійке 
зростання позашлюбної народжуваності. 

Отже, економічна криза дестабілізувала 
демографічний режим країн Східної та Центральної 
Європи, але перші ознаки другого демографічного 
переходу були характерні для них ще до 1990 року. 
Нині демографічні процеси в країнах Центральної та 
Східної Європи підтверджують притаманні другому 
демографічному переходу риси.

Сучасні риси демографічних процесів в Україні 
в контексті другого демографічного переходу. 
Ознаки депопуляції населення України почали 
проявлятися з кінця 1970-х років і були характерні 
для сільської місцевості, де коефіцієнт природного 
приросту населення став від’ємним. Негативні 
тенденції відтворення населення як у містах, так 

- зменшення ексцесу (гостровершинності) 
вікового розподілу народжень, поступове переміщен-
ня модального віку з вікової групи 20-24 роки у  
вікову групу 25-29 років (а в деяких країнах навіть 
у вікову групу 30-34 роки), різке зниження частки 
у показниках народжуваності наймолодшої вікової 
групи матерів (15-20 років) та підвищення частки 
старших вікових груп матерів (старше 30 років), 
в результаті чого розподіл народжень стає більш 
рівномірним за віковою шкалою. Отримання освіти 
і пошук першої роботи в економічно розвинених 
країнах, як правило, «не перевантажується 
проблемами, пов'язаними з виконанням материн-
ських функцій. З цієї причини низький внесок 
молодих жінок (до 25 років і особливо до 20 років) 
в загальний рівень народжуваності компенсується 
підвищенням вкладу жінок середніх і старших 
вікових груп.

- підвищення рівня розлучуваності, поява 
нетрадиційних форм співжиття, таких як 
проживання «роздільно-разом», «спільне житло» 
(«share apartment»),  поширення «step-family» (сімей, 
що сформувались після другого одруження одного із 
членів пари, в якого є діти) [9]. 

Поняття другого демографічного переходу 
пов’язують з реурбанізацією та джентрифікацією. 
Дослідження виконане в рамках П’ятої Програми 
Європейського Союзу «Реурбанізація в умовах 
демографічних змін»  розкриває цей тісний 
взаємозв’язок. Більшість соціальних груп, 
які є рушіями реурбанізації, випливають з 
демографічних змін, що є інкапсульованими з 
другого демографічного переходу: старіння, низька 
фертильність, відкладений шлюб та дітонародження, 
зниження рівня шлюбності та зростання коефіцієнту 
розлучуваності, зростання чисельності дітей 
народжених поза шлюбом, зростаюча чисельність 
«нетрадиційних» або непостійних родин [4]. Міські 
моделі сім’ї в постмодерністській структурі родини 
є зростаючим доказом соціо-просторових змін 
і пов’язані із трендами другого демографічного 
переходу [7].

Р. Лестег у праці «Розгорнута історія другого 
демографічного переходу» зазначає, що концепція 
піддавалась досить жорсткій критиці. По-перше, 
стверджувалося, що другий демографічний перехід 
є лише продовженням першого переходу [5].  
По-друге, за словами Д. Коулмана, це не є «другий 
перехід», а всього лише «вторинна ознака» першого 
демографічного переходу. Другий демографічний 
перехід буде навіть не демографічний по своїй суті, а 
лише «частковий результат вибору стилю життя» [6]. 
По-третє, більш поширеним аргументом, особливо 
в 1990-і роки, було те, що другий демографічний 
перехід є прототипом для Західної Європи (також 
для Канади і Австралії), особливістю, яка не буде 
поширюватися в США або в Південну, Центральну 
та Східну Європу, не кажучи вже про Азію. 
Демографічні зміни в цих частинах Європи можуть 
бути спричинені економічними потрясіннями, 
пов'язаними з переходом від комуністичної 
командно-адміністративної до ринкової економіки, 
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шлюбу. Зокрема, середній вік при реєстрації першого 
шлюбу збільшився для жінок та чоловіків з 22,5 і  
25,3 років у 2000 р. до 24,5 і 27 років у 2012 р.

8. Широкого поширення в Україні набув 
громадський шлюб, як  юридично неоформлена 
форма спільного проживання.

9. Питома вага дітей народжених у матерів, які 
не перебували у зареєстрованому шлюбі, в Україні 
постійно зростає. Якщо у 1991 р. вона складала 11,9%, 
то у 2013 р. зросла майже вдвічі до 22,1%.

10. В Україні щороку здійснюється значна 
кількість абортів. Незважаючи на те, що їх кількість 
стабільно зменшується (з 957 тис. у 1991 р. до 176 тис. 
у 2010 р.), показники кількості абортів на 100 пологів 
та на 1000 жінок фертильного віку залишаються 
значними в негативному сенсі – 35,6 та 15,1.

11. Прояв різних ознак другого демографічного 
переходу в Україні характеризується значною 
територіальною диференціацією, викликаною 
різними чинниками (рівнем соціально-економічного 
розвитку, проживанням в містах чи сільській 
місцевості, статусом міста, рівнем релігійності 
населення та ін.). 

Висновки. Концепція другого демографічного 
переходу стала «мейнстрімом» Європейської 
Асоціації з вивчення проблем народонаселення 
(European Association for Population Studies). У 
2001 році було проведено першу конференцію  
(EURESCO-conference), яка мала назву «Другий 
демографічний перехід. Сім’я і зміни фертильності 
у сучасному суспільстві: дослідження та пояснення 
сучасного розвитку», та створено робочу групу, що 
займається дослідженням демографічних процесів в 
рамках другого демографічного переходу. В результа-
ті проведених досліджень, були зроблені висновки 
про те, що: Скандинавські країни перебувають на 
найвищому рівні другого демографічного переходу; 
Західна та Південна Європа мають головні ознаки 
демографічних змін, що характерні для другого 
демографічного переходу; Центральна та Східна 
Європа мають значний прояв таких ознак. Україна 
як держава Центрально-Східної Європи має прояви 
окремих ознак другого демографічного переходу, 
які характеризуються значною територіальною 
диференціацією. Це потребує ґрунтовного 
просторового аналізу тенденцій різноманітних 
складових демографічних процесів в регіонах 
України.

і в сільській місцевості поглибилися у результаті 
економічної кризи 1990-х років. Розглянемо окремі 
складові демографічних процесів в Україні в 
контексті другого демографічного переходу за період 
з 1989 року, коли було проведено черговий перепис 
населення, до 2014 року.

1. Для України було характерне скорочення 
рівня народжуваності у період 1991-2001 рр., коли 
коефіцієнт народжуваності зменшився в 1,6 разів і 
досяг у 2001 році свого мінімального значення 7,7 осіб 
на тис. З 2001 по 2008 рік коефіцієнт народжуваності 
зростав, а з 2008 по 2014 рік фактично стабілізувався 
на рівні 11 осіб на тис. Тобто для України в цілому 
не характерна однозначно негативна динаміка рівня 
народжуваності. 

2. Коефіцієнт фертильності в Україні 
скорочувався з 1,7 у 1991 році до 1,1 у 2000-2002 
рр., а далі поступово зростав, досягши у 2011-
2014 роках позначки 1,5. Отже, для України також 
не характерна однозначна негативна динаміка 
коефіцієнта фертильності. Його найнижчі значення, 
як і коефіцієнта народжуваності, на початку 2000-х 
років були значною мірою зумовлені затяжною 
багатоаспектною соціально-економічною кризою в 
суспільстві.

3. В Україні постійно зростає частка сімей, що 
мають одну дитину. Якщо у 1989 році частка таких 
сімей складала 52,1%, то у 2000 р. – 60,3%, а у 2008 р. 
– 70,9%. Водночас постійно знижується частка сімей, 
що мають 3 і більше дітей. Так у 1989 році їх частка 
дорівнювала 6,4%, а у 2008 р. зменшилась в 1,7 разів 
до  3,7%.

4. Середній вік жінки при народженні дитини 
в Україні має стабільну тенденцію до підвищення. 
Так, у 2000 році він складав 24,5 роки, у 2005 р. – 25,4 
років, у 2010 р. – 26,1 років.

5. Частка дітей, які народжені жінками віком 
до 20 років постійно знижується. Якщо у 1991 році 
частка таких дітей складала 18,3%, то у 2013 році 
вона знизилась втричі до 6,1%. Водночас частка 
дітей народжених матерями віком понад 40 років має 
стабільну тенденцію до збільшення і зросла з 1991 до 
2013 року вдвічі з 0,9% до 1,8%.

6. Коефіцієнт шлюбності в Україні не 
характеризується однозначною тенденцією його 
зміни. Впродовж 1990-х років він знизився в 1,7 разів 
з показника 9,5 у 1989 р. до мінімального значення 5,6 
у 2000 р., а далі поступово зростав. У 2010-2014 рр. 
коефіцієнт шлюбності стабілізувався на рівні 6,7.

7. В Україні постійно підвищується середній вік 
вступу в шлюб та середній вік при реєстрації першого 
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