
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2018, Вип. 79 

 125 

УДК  314.15(477+438) 

А. С. ЛОБАНОВА, А. КУЗЬОР 

СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ І МІГРАЦІЙНИХ 
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(НА ПРИКЛАДІ КРИВОРІЖЖЯ, ДОНБАСУ Й ГОРНОЇ СІЛЕЗІЇ) 

У статті розглянуто особливості сучасної соціально-демографічної та мігра-
ційної ситуації в промислових регіонах. Зокрема, порушено проблему значного змен-
шення працездатного населення в промислових регіонах України та Польщі: Криворізь-
кому регіоні внаслідок незадовільного екологічного стану, Донбасі – внаслідок військо-
вого конфлікту, Сілезії (Польща) – внаслідок відтоку людей середнього віку та старі-
шання населення. Доведено, що міграційні процеси, які характерні як для України, так і 
для Польщі, призводять до порушення соціально-професійного балансу, що виявляється 
в зменшенні питомої ваги чоловіків працездатного віку, які мають високу професійну 
кваліфікацію. Зазначено, що сучасні соціально-демографічні та міграційні процеси ма-
ють бути систематично моніторованими вченими й приоритетними для формування 
державної політики в галузі відтворення людських і природних ресурсів. 
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Останніми роками науковці, зокрема економісти й соціологи, значну 

увагу приділяють обґрунтуванню та науковій пропаганді зрівноваженого 
розвитку, реалізація якого уможливлюється завдяки раціональному вико-
ристанню та збереженню природних і людських ресурсів у сфері суспіль-
ного виробництва. Звісно, основний акцент зроблено на ситуації в промис-
лових регіонах країн, де сконцентрована основна маса промислових під-
приємств з видобутку сировинних копалин і виробництва промислової 
продукції. 

В Україні одними з найбільших промислових регіонів є Криворізь-
кий, Донецький, а в Польщі – Верхня Сілезія. Промислове виробництво, 
яке домінує в цих регіонах, вочевидь, негативно впливає на стан здоров’я 
їх мешканців, що погіршує соціально-демографічну та міграційну ситуа-
цію, але найголовніше – порушує соціальну рівновагу в них, що деструк-
тивно позначається на всіх сферах суспільного життя. А в Донецькому ре-
гіоні погіршення ситуації посилюється ще й військовим конфліктом, який 
триває на Сході України з березня 2014 р. Державна політика як України, 
так і Польщі орієнтована на підтримку населення в цих регіонах, однак 
проблеми залишаються й тому потребують наукового обґрунтування та 
вирішення. Постає нагальна потреба проаналізувати соціально-демо-
графічні та міграційні процеси в названих промислових регіонах, порів-
нюючи їх особливості й державницький підхід до їх покращення в Україні 
та Польщі. 

Соціально-демографічна й міграційна проблематика є особливо за-
требуваною вітчизняними та польськими соціологами останніми роками, 
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оскільки спостерігається значне збільшення міграційних процесів. Про-
блеми стану й змін соціально-демографічної структури суспільства дослі-
джують в Україні В. Матусевич, Г. Мімандусова, О. Симончук та інші, а у 
Польщі – Г. Доманьскі (H. Domański), А. Дукачевська (A. Dukaczewska), 
З. Савіньскі (Z. Sawiński) та ін. Як ми зазначали в статті «Міграційні на-
строї молоді України та Польщі як виклик соціально-економічним пробле-
мам» [7, с. 147], міграційні процеси є предметом системних досліджень ба-
гатьох економістів, політологів і соціологів як у Польщі: М. Дущик 
(M. Dusczyk), А. Малькєвіч (A. Małkiewicz), Г. Халупчак (H. Chałupczak), 
E. Сенковска (E. Sękowska), Х. Бояр (H. Bojar) та інші, так і в Україні: 
Е. Лібанова, А. Позняк, І. Прибиткова, А. Надточий, Ю. Гуменюк, 
А. Федорако та інші, завдяки яким зроблені істотні теоретичні обґрунту-
вання міграції, її детермінант, стану, особливостей і наслідків як у внутрі-
шньо регіональному, так і міжнародному масштабі. 

Водночас питання, пов’язані з аналізом соціально-демографічної та 
міграційної ситуації в промислових регіонах України та Польщі, є недоста-
тньо дослідженими, а відтак актуалізуються, потребуючи соціологічного 
осмислення.  

Метою статті є соціологічний аналіз специфіки соціально-
демографічних та міграційних процесів у промислових регіонах України та 
Польщі (Криворізький, Донецький і Верхньосілезький), а також виявлення 
ознак порушення соціальної рівноваги в них, його наслідків та пошук 
конструктивних заходів щодо покращення соціально-демографічної ситуа-
ції в них. 

Ключовими поняттями для розгляду окресленої проблеми є такі: «со-
ціально-демографічні та міграційні процеси», «міграція», «соціально-
демографічна ситуація», «соціальна рівновага», «професійний баланс» та 
«рівень життя». 

Уточнимо зміст та соціологічні обґрунтування окреслених понять і 
соціальних явищ. Соціально-демографічні процеси характеризують дина-
міку змін у соціально-демографічній структурі суспільства, зокрема в ста-
тусних групах, представники яких, як зауважує В. Матусевич, «помітно рі-
зняться від інших особливостями свого способу життя, тобто соціальними 
практиками і відповідними їм соціальними настановами і орієнтаціями» [8, 
с. 18]. Одним із критерієм виокремлення статусних груп у соціології зазви-
чай вважають сферу або форму зайнятості, оскільки саме вона враховує не 
лише демографічні показники (вік, стать та рівень освіти зайнятих у на-
родному господарстві), а й соціальні (характер праці, фах, стаж та досвід 
роботи, а також рівень доходів, що позначається на рівні життя). Невипад-
ково соціально-демографічні процеси тісно пов’язують з міграційними, 
оскільки їх зумовлюють та під їх впливом зазвичай суттєво змінюються. 

У загальному розумінні міграція (лат. migratio – переселення, пере-
міщення) – це «просторове переміщення, переселення осіб чи їх груп, 
пов’язане зі зміною місця проживання на достатньо тривалий термін» [13, 



Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2018, Вип. 79 

 127 

с. 229]. Міграція виступає переважно як форма перерозподілу трудових ре-
сурсів як усередині країни, так і за її межами. Її кількісні показники вияв-
ляються завдяки динаміці та інтенсивності міграційних процесів і потоків. 
Останніми часами міграція стала однією з найбільш затребуваних тем у ві-
тчизняній соціологічній науці, оскільки, за експертними оцінками, нині за 
кордоном, переважно в Польщі, Чехії й Словаччині, працюють до 5 млн 
українців [9 ]. Причини полягають не лише у військовому конфлікті на 
Сході України, але й у низькому чи недостатньому рівні заробітної плати 
на українських підприємствах, високому рівні криміногенності в країні, 
високих податках, корумпованості тощо. 

Звісно, що не тільки громадяни Україні виїжджають за кордон у по-
шуках вищої заробітної плати та кращих умов життя, характерно це й для 
Польщі. Як повідомляє Forsar.Pl, «рівень польської еміграції, пов’язаної з 
виїздом “на заробітки”, є поводом для занепокоєння. Відповідно до інфор-
мації GUS (Головного статистичного управління. – Авт.) та Євростату, в 
різних країнах Євросоюзу проживає більш ніж 2,5 млн поляків» [5]. Тож 
наслідки трудової еміграції добре помітні не лише в Україні, а й у Польщі: 
на ринках праці значно зменшилася пропозиція висококваліфікованої ро-
бочої сили. І якщо в Польщі її нестача компенсується за рахунок українсь-
ких та білоруських фахівців, то в Україні відчувається їх значний дефіцит. 
Особливо це помітно у великих промислових регіонах. Так, у Криворізь-
кому промисловому регіоні останніми роками спостерігається постійно 
від’ємне міграційне сальдо. Тільки за 8 місяців 2017 р. від’ємний баланс 
міграції становив 1747 осіб [3]. Спостереження показують, що чоловіки 
середнього віку, які з Кривого Рогу їдуть до Польщі працювати, прагнуть 
обирати промислові регіони, одним з яких є Верхня Сілезія, де розташова-
ні великі промислові підприємства, які потребують висококваліфікованої 
робочої сили металургійного профілю. 

Ще більш насичені міграційні потоки спостерігаються останніми ро-
ками з Донбасу, зокрема з тимчасово окупованої його території. За даними 
Міністерства соціальної політики України, станом на 6 серпня 2018 р. в 
Україні налічується понад 1,5 млн переселенців з Донбасу та Криму [15]. 
Звісно, більша частина переселенців залишається на території України, пе-
реважно в Харківській, Дніпропетровській, Київській та Запорізькій облас-
тях, а решта від’їжджає за кордон. Достеменно не відомо, скільки людей 
емігрувало, наприклад, до Росії чи Польщі з тимчасово окупованого Дон-
басу. 

Вочевидь, не лише міграція, а й вкрай незадовільна екологічна ситу-
ація значно погіршує демографічну, а відтак і соціальну ситуацію в проми-
слових регіонах. Поняття «демографічна ситуація» є одним з основних у 
соціальних науках. Однак широко вживатися його стали порівняно недав-
но, приблизно з кінця 1960-х рр. У найбільш загальному розумінні демо-
графічна ситуація – це сформоване в цьому районі співвідношення наро-
джуваності, смертності та міграційної рухливості, що створюють у цей час 
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певну статево-вікову структуру населення й динаміку його чисельності. 
Демографічні процеси родовим чином пов’язані із соціальними проблема-
ми суспільства, зокрема з рівнем життя його різних соціальних груп і спі-
льнот. 

Тому є сенс у соціологічному аналізі вживати більш широке поняття, 
а саме соціально-демографічна ситуація, яка характеризується не лише 
статево-віковою структурою, рівнем народжуваності, старіння, смертності, 
міграцією, тобто показниками відтворення населення, а й рівнем життя, 
ступенем задоволення людей своїм матеріальним і духовним станом, хара-
ктером комунікативних зв’язків, місцем у громадських динамічних проце-
сах. Вважаємо, що позитивну соціально-демографічну ситуацію можна 
схарактеризувати такими ознаками, як: соціальна рівновага, професійний 
баланс і задовільний рівень життя. 

Поняття «рівновага» є одним з найбільш вживаних та досліджуваних 
як у природних, так і в гуманітарних науках. У широкому розумінні воно 
означає такий стан будь-якої системи (фізичної, природної, соціальної, по-
літичної, економічної тощо), за якого її основні параметри й характеристи-
ки залишаються незмінними, підтримуючи її функціонування. А соціальну 
рівновагу, яка властива соціальним системам, тобто людським співтовари-
ствам, розглядають як «стан суспільства або соціальної системи, при якому 
діючі в них сили є збалансованими, і як наслідок спостерігається їх стабі-
льність» [14]. 

Професійний баланс або професійну рівновагу пропонуємо розгляда-
ти як такий стан соціальної системи, за якого її професійна структура адап-
тована до її базових потреб у кваліфікованих трудових ресурсах і характе-
ризується їх динамічним рухом та перерозподілом для досягнення соціаль-
но-економічної стабільності. Соціологи вважають, що рівень життя 
об’єктивно характеризує рівень розвитку, споживання, ступінь задоволен-
ня матеріальних, духовних і соціальних потреб людей. 

Аналіз вищеназваних соціальних явищ свідчить, що соціально-
демографічна ситуація, а відтак і рівень життя населення промислових ре-
гіонів України, на жаль, не покращується, а погіршується. Так, у м. Кривий 
Ріг, на території якого розташовано більше ніж 70 великих промислових 
підприємств і основу якого становить гірничо-металургійний комплекс, за 
останні 15 років чисельність населення скоротилася на 74 тисячі (у 2003 р. 
вона становила 704 тис., а на початок 2018 р. – 630 тис. осіб), тобто на 
15 % [10; 17]; смертність у два рази перевищує народжуваність: наприклад, 
кількість живонароджених у 2016 р. становила 5925 осіб, померлих – 
10655 осіб, природне скорочення становило 4730 осіб [2]; щорічно збіль-
шується захворюваність на професійні, а також серцево-судинні, легеневі, 
алергічні та онкологічні хвороби, причому здебільшого в людей молодого 
та середнього віку. Так, наприклад, у місті щорічно реєструється близько 
2,5 тис. хворих на злоякісні утворення, невипадково Кривий Ріг лідирує в 
Україні за онкозахворюваністю [2]. Усе це призводить до порушення соці-
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ально-демографічного балансу та соціально-професійної рівноваги за ра-
хунок зменшення чисельності людей працездатного віку та збільшення чи-
сельності людей пенсійного віку, яких у Кривому Розі налічується близько 
260 тис. [6], що становить 41 % від загальної чисельності населення. 

Результати соціологічних і екологічних досліджень показують, що 
ще більш небезпечна, можна сказати, катастрофічна соціально-демо-
графічна та професійна ситуація спостерігається в Донбасі, де четвертий 
рік триває військовий конфлікт. У фронтовій і частково в прифронтовій 
зоні, як свідчать експерти-екологи, цілком зруйновано житловий фонд, ви-
робничу інфраструктуру, затоплено шахти, унаслідок чого призупинено 
роботу промислових підприємств, значну частину їх обладнання вивезено 
до Російської Федерації; зруйновано очисні споруди, у результаті чого ста-
лося хімічне й радіаційне забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і во-
дних ресурсів; близько 297 тис. гектарів степів і лісів було знищено поже-
жами; у результаті розривів снарядів відбулося розсіювання хімічних ре-
човин (концентрація титану в пробі ґрунту на місці розриву снарядів у 
150 разів перевищує фонові показники); зруйновані місця зберігання не-
безпечних хімічних речовин, відходів; пошкоджено ландшафти, рослин-
ність; заповідним об’єктам завдано збитків мінімум на 14 млрд грн [4]. 
Унаслідок військового конфлікту й тимчасової окупації людські ресурси 
Донецького регіону зазнали колосальних втрат: їх чисельність зменшилася 
приблизно на 1,5 млн людей (переселенці й мігранти) [15], загинуло близь-
ко 2 тис. мирного населення [1], сотні тисяч працездатних осіб лишилися 
без роботи, а їх сім’ї – без засобів для існування, решта приєдналися до се-
паратистських угруповань. Це свідчить про те, що соціально-демографічна 
ситуація в промисловому Донбасі вкрай складна, життєвий рівень людей 
катастрофічно погіршився й потрібні роки для відновлення професійного 
балансу та соціальної рівноваги в ньому. 

Звісно, вирішальною силою в покращенні соціально-демографічної й 
міграційної політики в Україні мусить бути відповідна державна політика, 
одним з основних інструментів якої повинен бути щорічний їх моніторинг, 
як це робить, наприклад, Польща, де не так гостро, але простежуються 
проблеми депопуляції за рахунок збільшення людей старшого віку та пе-
реважання смертності над народжуваністю. Так, за даними Є. Рунге (Jerzy 
Runge) в Сілезії «ситуація демографічна …еволюціонує, подібно до країні 
в цілому, до старішання популяції», оскільки в 2015 р. кількість осіб у пра-
цездатному віці була менша на 144,7 тис., порівняно з 2000 р. [12, с. 21, 
22]. І, як зауважує А. Рончашек (Andrzej Rączaszek), вказана тенденція (де-
популяція) у довгостроковій перспективі призведе до значних змін у стру-
ктурі населення як у представлених містах, так і в усьому воєводстві. Він 
переконаний у тому, що «ці проблеми також є викликом для економічної 
політики, оскільки процес реструктуризації Верхньої Сілезії ще не завер-
шено, а нова структура трудових ресурсів спонукає встановити нові на-
прями економічного розвитку всього Сілезького воєводства» і тому держа-
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вна політика, яку формує Урядова рада з питань народонаселення, має сто-
суватися, насамперед, підтримки населення та сімей, що має ефективно 
впливати на демографічні процеси та зменшувати несприятливі тенденції в 
них [11, с. 66]. 

Висновки. Очевидно, що перенасичення великих індустріальних ре-
гіонів як України (Криворіжжя, Донбас), так і Польщі (Верхня Сілезія) 
промисловими підприємствами, довготривале використання природних ре-
сурсів, зростання забруднення повітряного та водного басейнів, а на Дон-
басі ще й наслідки військового конфлікту, який триває з березня 2014 р., – 
усе це призвело до значного погіршення соціально-демографічної ситуації 
в них. Суттєво впливає на демографічну ситуацію й міграція, яка останні-
ми роками набуває не лише в Україні та Польщі, а й у Європі та світі за-
грозливих масштабів. Так, Міжнародна організація з міграції оцінює мож-
ливе потенційне збільшення кількості міжнародних трудових мігрантів у 
короткостроковій перспективі на 41 %. Серед потенційних трудових міг-
рантів майже половина – віком від 18 до 29 років. Саме серед таких моло-
дих людей кількість довгострокових трудових мігрантів, які вирішили не 
повертатися до Україні, є майже вдвічі більшою, ніж серед людей віком від 
45 до 65 років [9]. Ще одним додатковим ризиком для українського ринку 
праці є збільшення кількості студентів, що навчаються за кордоном і не 
планують повертатися до України. 

Таким чином, і українські, і польські вчені справедливо зауважують, 
що в промислових регіонах спостерігається процес депопуляції: поступово 
зменшується кількість людей працездатного віку, особливо чоловіків; збі-
льшується кількість людей старшого віку, а відтак посилюється наванта-
ження на населення, яке працює; зменшується народжуваність і зростає 
смертність за рахунок поширення хвороб у результаті поганої екологічної 
ситуації й недостатнього соціального захисту та медичного забезпечення 
людей. І якщо в Польщі вирішення цієї проблеми є одним з першочергових 
завдань Уряду, зокрема Урядової ради з проблем народонаселення, то в 
Україні державна політика в цьому напрямі потребує термінового вдоско-
налення. Звісно, гальмування процесів відтворення населення, збільшення 
міграцій людей працездатного віку в соціумах промислових регіонів по-
рушує соціально-демографічний і професійний баланс, а відтак і соціальну 
рівновагу між віковими та статевими групами. А це означає, що посилю-
ється трудове й податкове навантаження на населення, яке працює, зокре-
ма підприємців, що мають за рахунок своєї праці утримувати все більше і 
більше людей, які не працюють (дітей, підлітків, інвалідів, пільговиків і 
пенсіонерів), що, звичайно, не сприяє сталому розвитку промислових регі-
онів і зростанню добробуту їх мешканців. Тому рівень життя людей, на 
жаль, погіршується. 

Людські, зокрема трудові, ресурси є найважливішою цінністю будь-
якого суспільства, тому вони потребують постійної скоординованої уваги 
науковців (демографів, соціологів, економістів) і захисту з боку держави 
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для реалізації сталого розвитку – глобальної стратегії виживання людства, 
орієнтованої на збереження й відновлення природних ресурсів і людських 
спільнот у масштабах, необхідних для відтворення й збереження меж гос-
подарської ємності біосфери. 
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Лобанова А. С., Кузёр А. Специфика социально-демографических и мигра-

ционных процессов в промышленных регионах Украины и Польши (на примере 
Криворожья, Донбасса и Верхней Силезии) 

В статье рассматриваются особенности современной социально-
демографической и миграционной ситуации в промышленных регионах. В частности, 
поднимается проблема значительного уменьшения трудоспособного населения в про-
мышленных регионах Украины и Польши: Криворожском регионе вследствие неудов-
летворительного экологического состояния, в Донбассе – в результате военного кон-
фликта, в Силезии (Польша) – вследствие оттока людей среднего возраста и старе-
ния населения. Доказывается, что миграционные процессы, которые характерны как 
для Украины, так и для Польши, приводят к нарушению социально-профессионального 
баланса, который проявляется в уменьшении удельного веса мужчин трудоспособного 
возраста, имеющих высокую профессиональную квалификацию. Отмечается, что со-
временные социально-демографические и миграционные процессы должны быть сис-
тематически мониторованы учеными и являться приоритетными для формирования 
государственной политики в области воспроизводства человеческих и природных ре-
сурсов. 

Ключевые слова: промышленный регион, социально-демографическая ситуация, 
миграционные процессы, социальное равновесие, социально-профессиональный баланс, 
уровень жизни. 

Lobanova А., Kuzior А. Specifics of social-demographic and migration processes 

in the industrial regions of Ukraine and Poland (for example, Krivorizhzhya, Donbas 

and Hornyi Shlionsk) 
The peculiarities of the current social-demographic and migration situation in the in-

dustrial regions of Ukraine and Poland are considered in the article. 
The authors note that the overpowering of large industrial regions, such as Ukraine 

(Krivorizhzhya, Donbas) and Poland (Hornyi Shlionsk), by industrial enterprises, long-term 
using of natural resources, increasing water and air, and also the consequences of a military 
conflict which continues from March 2014 in Donbas, have led to a significant depravation of 
the social -demographic situation there. It significantly influences on the demographic situa-
tion and migration, which has become a threat not only in Ukraine and Poland in recent 
years, but also in Europe and worldwide. 

Thus, both Ukrainian and Polish scholars rightly point out that there is a process of 
depopulation in the industrial regions: the number of people of working age, especially of 
men, is gradually decreasing; the number of elderly people is increasing, and therefore the 
burden on the working population increases; fertility decreases and mortality increases due 
to the spread of diseases as a result of poor environmental conditions and insufficient social 
protection and medical support of people. 

And if the solution of this problem is one of the priorities of the Government in Po-
land, in particular, the Government Council on Population Issues, then the state policy in 
Ukraine in this direction needs urgent improvement. Of course, the hindering of population’s 
reproduction processes, the increasing of working age people’s migrations in the societies of 
industrial regions infringes the social-demographic and professional balance, and thus the 
social balance between age and sex groups. 

So, it means that the labor and tax burden on the working population, in particular, 
entrepreneurs, which due to its work is to keep more and more unemployed people (children, 
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adolescents, invalids, privileged persons and pensioners), that, of course, does not contribute 
to sustainable development of industrial regions and the welfare of their inhabitants. There-
fore, the standard of living, unfortunately, is deteriorating. 

The authors emphasize that human resources, including labor resources, are the most 
important value of any society, and therefore they need the constant and coordinated atten-
tion of scientists – demographers, sociologists, economists and state protection for the imple-
mentation of sustainable development – a global strategy for the survival of humanity, aimed 
at preservation and the restoration of natural resources and human communities to reproduce 
and preserve the limits of the economic capacity of the biosphere. 

Key words: industrial region, social-demographic situation, migration processes, so-
cial balance, social-professional balance, standard of living. 


