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В даний час демографічна ситуація в Україні стала однією з найбільш злободенних
соціально-економічних проблем нашого суспільства. Стало очевидно, що демографічна
криза не вирішиться сама собою і навіть якщо докладати значних зусиль в області виходу з
кризи, результат буде досягнуто через багато років чи десятиліть.
На сьогоднішній день є нагальна необхідність розроблення та реалізації такої
політики у сфері охорони праці, яка б забезпечила встановлення нормативів і параметрів
безпеки праці, визнаних міжнародним співтовариством, та обсягів фінансування
організаційних та технічних заходів на кожному робочому місці, які б звели до мінімуму
ризики травмування і професійного захворювання, а також здійснення заходів з відновлення
втраченого здоров’я працівників.
Демографічна політика - це діяльність органів державного управління і соціальних
інститутів, спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення
населення. З метою подолання негативних демографічних тенденцій в світі та в Україні
потрібна активна демографічна політика, яка є частиною соціальної економічної політики
суспільства в цілому.
Демографічна політика складається з таких елементів:
- вплив на умови праці, тобто визначення межі працездатного віку, тривалості
робочого дня, турбота про охорону праці тощо;
- поліпшення життєвих умов усіх верств населення — підвищення заробітної плати та
рівня доходів, покращення житлових умов, забезпечення медичним обслуговуванням та ін.;
- заходи, спрямовані на те, щоб суспільство впливало на процеси природного руху
населення.
Сучасна демографічна ситуація характеризується збереженням тенденції скорочення
чисельності населення України, його економічно активної частини і питомої ваги зайнятості
населення. Демографічна політика України в сучасних умовах повинна бути направлена не
тільки на стимулювання народжуваності, але і на зміцнення сім'ї, підвищення матеріального
добробуту людей, зниження захворюваності і смертності, поліпшення умов праці та
забезпечення охорони праці. Проте заходи, щодо управління процесами відтворення
населення, не дають швидких результатів. Демографічна поведінка людей вельми
консервативна, змінити її досить важко. Як правило, результати демографічної політики
виявляються через багато років і навіть десятиліття. Тому стимулювання тих або інших
процесів відтворення повинне відповідати довгостроковим інтересам розвитку економіки.
Аналіз демографічного минулого, теперішнього та прогноз майбутнього підтверджує,
що демографічний фактор займає важливе і належне місце в усіх аналітичних і
прогностичних розробок, що стосуються сьогоднішнього і завтрашнього дня
народонаселення країн світу та України,
їх економічного розвитку. Дослідження
демографічної ситуації дозволяє виявити особливості, специфіку і закономірності соціальноекономічних і суспільно-політичних процесів, визначити темпи і пропорції формування
економіки та соціальної сфери, прогнозувати розвиток людського та кадрового потенціалу.
Рішення глобальної демографічної проблеми впирається у складний комплекс
соціальних та економічних завдань сучасності, пов’язаних з безпечною життєдіяльностю
людини в цілому, в тому числу, забезпечення охорони праці.

