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Народне господарство - це комплекс усіх галузей виробництва, 

розподілу, обміну та споживання, де всі складові тісно пов’язані між собою і 

впливають на поділ праці.   

Населення – це сукупність людей, які постійно проживають на певній 

території. Його склад та кількість зумовлені історичними процесами. Саме 

населенню притаманне безперервне відтворення. На жаль, сьогодні Україна 

переживає кризу в демографічній сфері. Це зумовлене передусім 

скороченням кількості населення, зменшенням тривалості життя, 

міграційними процесами, погіршенням статевовікової структури населення, а 

саме старінням нації. 

Господарство і населення мають спільні взаємозв’язки із самого 

початку розвитку людства. Все починалося з примітивного використання 

благ, які давала людині природа.  Згодом людство перейшло до 

відтворювального господарства, почала розвиватися торгівля, а ще пізніше 

відносини в суспільстві ставали складнішими, розвивалося та 

вдосконалювалося виробництво, засоби виробництва, і зараз людство 

досягло індустріального і постіндустріального етапу розвитку господарства.   

Людина є основним споживачем матеріальних і духовних благ. Саме за 

потребами людей визначаються напрямки розвитку народного господарства, 

кількість виробництва певної продукції та розташування підприємств. Однак, 

разом із виконанням функції споживача, людина виконує функцію 

виробника. Саме за певної кількості працівників, які здійснюють 

виробництво продукції та надання послуг, економіка може існувати, 

розвиватися і вдосконалюватися. Тому населення і народне господарство – це 
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один єдиний великий і складний комплекс, елементи якого (населення і 

економіка) впливають один на одного, обумовлюючи появу нових сфер та 

галузей виробництва, появу нових послуг та збільшення потреб суспільства.  

Основною особливістю взаємозв’язку населення і народного господарства є 

неможливість окремого існування ні населення, ні економіки в цілому. 

Тобто, економіка не здатна функціонувати без наявності населення, а 

населення не може існувати поза економікою [2].  

Важливими чинниками, що впливають на стан та розвиток 

господарства, є чисельність населення, рівень освіченості та кваліфікації 

працездатного населення, а також, рівень зайнятості населення.  Ці чинники 

мають вплив і на розміщення продуктивних сил певних сфер виробництва. 

Для деяких галузей народного господарства значення мають не тільки 

вищезгадані чинники, а й потрібні трудові ресурси, що повинні мати певну 

якість. Наприклад, за статевими ознаками, доречним використанням робочої 

сили жінок є зайнятість у легкій, харчовій промисловості (переважання 

кількості жінок у статевій структурі населення, як у Черкаській області), а 

чоловіків – у важкій промисловості [3]. Крім того, населення відіграє 

важливу роль у розміщенні і масштабах розвитку виробництва, впливаючи 

своєю чисельністю і структурою. Це впливає на кількість виробленої 

продукції, її структуру і якість, передусім це стосується виробів, що 

призначені для споживача і є необхідними щодня, наприклад продукти 

харчування.  

Отже, населення і народне господарство – це єдине ціле, в якому 

населення має неабияку роль. А головною метою розвитку економіки є 

забезпечення матеріальних і духовних потреб населення.  
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