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Практична робота №6 
СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАРОДЖУВАНОСТІ ТА 

ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
 

Мета: ознайомити студентів з методами обробки народжуваності 
населення  

Теоретична частина  
Народжуваність населення – це процес дітонародження в 

певному поколінні людей або в сукупності поколінь — населенні. 
Для характеристики народжуваності використовується система 
показників: 
� загальний коефіцієнт народжуваності (число народжених 

живими на 1000 жителів, що вимірюється проміле); 
� вікові коефіцієнти народжуваності (число народжених живими \ 

матерів певного віку на 1000 жінок того ж віку); 
� сумарний коефіцієнт народжуваності, що розраховується як 

сума однорічних вікових коефіцієнтів народжуваності, поділена 
на 1000 (тобто з розрахунку на одну жінку), та ін.  

Народження дитини (живонародження) – повне вигнання 
або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від 
тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або 
виявляє інші ознаки життя, а саме: серцебиття, пульсація пуповини 
або певні рухи скелетних м’язів незалежно від того, перерізана 
пуповина чи ні та чи відшарувалася плацента; 

Плідність розглядається як народжуваність у жінок 
репродуктивного (15 - 49 років) віку.  

Демографічна статистика вивчає кількісний бік 
народжуваності і плідності, закономірності їх зміни. Об’єктом 
дослідження є наступні сукупності:  

а) населення та його окремі групи;  
б) новонароджені, їхні батьки та сім’ї.  
Основні завдання статистичного вивчення народжуваності:  
1) визначення кількості новонароджених, характеристика їх 

складу та  структури (екстенсивний аналіз);  
2) оцінка інтенсивності народжуваності і плідності, аналіз їх 

динаміки (інтенсивний  аналіз);  
3) вивчення впливу окремих факторів на рівень і динаміку 

народжуваності і плідності;  
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4) моделювання та прогнозування народжуваності і плідності;  
5) дослідження впливу народжуваності і плідності на відтворення 

населення.  
Вихідним абсолютним показником є кількість новонароджених 

(живими) за календарний рік, що визначається як нагромаджена 
кількість щомісячної кількості народжених. Крім цього, визначається 
кількість жінок, котрі народили дітей, і кількість сімей, в яких 
народилися діти.  

Інтенсивний аналіз народжуваності здійснюється шляхом 
обчислення коефіцієнтів, які визначаються у проміле:  

- загального коефіцієнта народжуваності:  

1000×=
S

N
b , 

де N – кількість новонароджених за рік,  
S – середньорічна кількість населення;  
- спеціального коефіцієнта народжуваності (коефіцієнта 

плідності):  

1000
)4915(
×=

−жS

N
F , 

де Sж (15 - 49) – середньорічна кількість жінок репродуктивного віку 
(15 - 49 років);  

- вікового коефіцієнта народжуваності:  

1000×=
f
x

x
x

S

B
f , 

де: fx – віковий коефіцієнт народжуваності, ‰; Bx – кількість 
народжених у жінок у віці х років, осіб; Sf

x – середньорічна 
чисельність жінок у віці х років.  

На основі рядів розподілу новонароджених за віком матері та 
черговістю народження визначається середній, модальний і 
медіанний вік народження дитини  відповідної черговості.  

Середній вік матері при народженні дитини обчислюється як 
середня арифметична із віку всіх жінок, що народили дітей 
протягом року, зважена на кількість народжених дітей 
матерями відповідного віку:  

∑
∑ ′

=
−

x

x
fb

v

vx
x , 
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де: xb – середній вік матері при народженні дитини, років; x′f 
– середина вікового інтервалу для жінок, які народили, років; vx 
– кількість дітей, народжених матерями у віці x, осіб. 

Сумарний коефіцієнт плідності показує середню кількість дітей, 
народжених однією жінкою за весь репродуктивний вік, і 
визначається за формулою  

1000
∑ ×

= xx hf
TFR , 

де h – величина інтервалу групування.  
Моделювання процесів плідності здійснюється методом умовного 

та реального покоління; при цьому формуються когорти жінок за 
віком реєстрації шлюбу (до 20 років, 20-24 роки і т. д.).  

Динаміку рівня народжуваності можна досліджувати із 
застосуванням індексного методу. При цьому загальний коефіцієнт 
народжуваності (результативний показник) є добутком трьох 
факторних показників – коефіцієнта плідності (Кn), частки жінок 
репродуктивного віку в загальній кількості жінок (чр) і частки жінок 
у загальній кількості населення (чж)  

жрnN ччKK ××= . 

Тоді абсолютний вплив кожного з трьох факторів на динаміку 
коефіцієнта народжуваності можна визначити за формулами:  

П1 = (Кn1 -Кn0) · чр1 · чж1 ; 

П2 = Кn0 · (чр1 -чр0) · чж1 ; 

П3 = Кn0 · чр0 · (чж1 -чж0). 

Крім цього, вплив факторів на динаміку народжуваності можна 
вивчати на основі кореляційно-регресійного аналізу.  

Кореляційно-регресійним аналізом  називають сукупність 
математичних методів, за допомогою яких досліджують 
взаємозв’язки кореляційно-регресійних змінних. Кореляційне поле 
зв’язку між кількістю живонароджених та економічною активністю 
жінок (у віці 15-70 років) Кореляційне поле зв’язку між кількістю 
живонароджених та кількістю зареєстрованих шлюбів. Кореляційне 
поле зв’язку між кількістю живонароджених та забезпеченістю 
населенням житлом. Кластерний аналіз – задача розбиття заданої 
вибірки об'єктів (ситуацій) на підмножини, що називаються 
кластерами, так, щоб кожен кластер складався з схожих об'єктів, а 
об'єкти різних кластерів істотно відрізнялися.  
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Хід роботи 
1. На основі наведених даних визначити загальні коефіцієнти 

народжуваності і плідності за кожний рік. Зробити висновки про 
закономірності динаміки народжуваності в Рівненській області.  

Таблиця 1 

Роки 

Середньорічна 
кількість 

населення 
(тис. осіб) 

Питома вага жінок 
репродуктивного віку в 
загальній кількості (%) 

Кількість 
народжених 

(тис.осіб) 

1990 1194,5 34,1 14,5 
1995 1193,3 32,7 13,8 
2000 1190,5 31,6 11,8 
2001 1189,7 31,0 11,3 
2002 1187,4 27,8 11,5 
2003 1183,3 26,4 12,0 
2004 1178,9 25,7 12,5 
2005 1173,3 25,3 12,5 
2006 1168,3 25,6 13,6 
2007 1164,2 25,1 13,7 
2008 1160,7 24,3 14,8 
2009 1156,5 25,2 15,2 
2010 1154,4 25,0 14,8 
2011 1152,0 24,8 15,3 
2012 1151,0 25,2 15,9 
2013 1151,6 26,8 15,1 
2014 1152,5 24,6 14,8 
2015 1154,2 26,6 13,9 
2016 1156,9 28,5 13,1 

 
2. Відомі такі дані про розподіл новонароджених за статтю і 

місцем народження:  
Таблиця 2. 

Показники  Роки  
2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість народжених 
хлопчиків, у т.ч.: 
Міські поселення 
Сільська місцевість 

8965 
 

2086 
6879 

9025 
 

2157 
6868 

9249 
 

2666 
6583 

9453 
 

2297 
7156 

9686 
 

2869 
6187 

Кількість народжених 
хлопчиків, у т.ч.: 
Міські поселення 
Сільська місцевість 

8138 
 

2011 
6127 

8456 
 

2047 
6409 

8675 
 

2313 
6362 

9013 
 

2052 
5961 

8508 
 

2142 
6366 
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Визначити за кожний рік: 1) питому вагу новонароджених за 
статтю; 2) питому вагу новонароджених за місцем народження;               
3) кількість новонароджених хлопчиків на 100 дівчаток.  

Результати розрахунків подати у таблиці. Зробити висновки. 
3. Відомо дані про розподіл новонароджених за віком матері і 

черговістю народження:  
Таблиця 3. 

Вік 
матері 

У
сь

ог
о 

на
ро

дж
ен

их
 

ді
те

й 

У тому числі за порядком народження дитини 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до 20 2246 1886 323 35 2 -      
21-24 5281 3138 1646 419 62 14 1 1    
25-29 5450 1746 2303 883 301 135 45 25 5 1  
30-34 2965 371 1096 696 329 216 117 68 30 30 12 
35-39 1306 115 312 307 162 118 75 67 51 38 61 
40-44 273 20 32 55 41 21 21 14 12 13 44 
45 і 

старші 
23 3 5 4  2 3 1  1 2 

Визначити: а) питому вагу дітей першої, другої і третьої 
черговостей; б) питому вагу дітей, народжених жінками у віці до 20 
років, 20 - 29 років, 30 років і більше;. 

4. За наведеними даними визначити індекси сезонності 
народжуваності і зробити висновки про сезонні коливання. 
Побудувати графік сезонної хвилі.  

Таблиця 4  
Місяць Кількість новонароджених 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 
січень  1137 1028 920 
лютий  1169 1068 1073 
березень  1273 1078 1171 
квітень  1247 1103 1099 
травень  1274 1183 1272 
червень  1306 1141 1278 
липень  1336 1283 1235 
серпень  1259 1265 1152 
вересень  1117 1175 1063 
жовтень  1152 1181 1028 
листопад  1067 1092 972 
грудень  1063 965 998 
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5. Відомі такі дані про розподіл новонароджених за віком і 
шлюбним станом матері по Рівненській області: 

Таблиця 5 

Вік 
матері 
(років) 

 

Кількість народжених 
(осіб) 

 

у т. ч. кількість 
народжених у матерів, 
які не перебувають у 

зареєстрованому шлюбі 
разом  місто село разом  місто село 

До 20  2098 1071 1627 183 63 120 
20−29  11429 5573 5856 382 193 189 
30−39  2175 1118 1057 199 98 101 
40−49  118 49 69 17 9 8 

Визначити: а) питому вагу дітей, які народилися поза шлюбом матері 
в області, окремо в міських поселеннях і сільській місцевості; б) 
середній вік народження дітей жінками, які не перебувають у 
зареєстрованому шлюбі. 

 
6. За наведеними даними визначити абсолютну зміну загального 

коефіцієнта народжуваності за рахунок: а) зміни коефіцієнта 
плідності; б) частки жінок репродуктивного віку в загальній 
кількості жінок; в) частки жінок у загальній кількості населення. 
Зробити висновки. 

Таблиця 6  
Показник Базисний рік Звітний рік 

Загальна середньорічна кількість 
населення (тис. осіб)  

1654 1547 

Середньорічна кількість жінок (тис. 
осіб) 

893 827 
 

Середньорічна кількість жінок у 
репродуктивному віці (тис. осіб)  

455 397 
 

Кількість народжених (осіб) 13781 12346 
 

Практична робота №7 
СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СМЕРТНОСТІ 

Мета: ознайомити студентів з методами обробки смертності 
населення  
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Теоретична частина  
Смертність – це масовий процес припинення життя, 

внаслідок чого народонаселення втрачає певну свою частину за 
відповідний період часу. Екстенсивний  аналіз смертності передбачає 
визначення загальної кількості померлих за календарний рік як суми 
померлих за кожний місяць. При аналізі сезонних коливань 
визначають сезонності за місяцями року:  

100×=
заг

і
сез

М

М
і , 

де Мі – середня кількість померлих за і-тий місяць (обчислюється не 
менше, ніж за три роки); Мзаг – середньомісячна кількість померлих 
за кілька років (мінімум - три роки).  

Із застосуванням методу групувань досліджують склад і 
структуру померлих за статтю, віком, місцем проживання, 
соціальним станом, національністю, причиною смерті тощо. 
Групування померлих за статтю і віком дає змогу порівняти рівні 
смертності чоловіків і жінок за віковими групами. На основі рядів 
розподілу померлих за віком і статтю розраховується середній, 
модальний і медіанний вік смерті. Середній вік смерті розглядається 
як середня емпірична тривалість життя населення.  

У демографічній статистиці розрізняють поняття 
“нормальний вік смерті” і “передчасна смерть”. На сучасному етапі 
розвитку  суспільства нормальним віком смерті вважається інтервал 
90.100 років. Емпіричний нормальний вік смерті – це модальний 
вік смерті дорослого населення. Особлива увага приділяється 
вивченню передчасної смертності, а саме: в дитячому віці (0.14 
років), дітородному віці (15.49 років), працездатному і 
життєздатному віці. Для аналізу структурних зрушень  визначається 
питома вага окремих груп померлих за різні роки.  

Аналіз смертності передбачає обчислення загального 

коефіцієнта смертності:  

1000
S
×=

М
m , 

де М – загальна кількість померлих за рік, S – середня чисельність 
населення, осіб.  

Спеціальні коефіцієнти смертності розраховуються окремо 
для кожної статі. Зважаючи на те, що розрахунок коефіцієнтів 
смертності за статтю, як правило, здійснюється одночасно з 
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розрахунком вікових коефіцієнтів, вони розраховуються не на 1 000, 
а на 100 000 осіб. 

,100000
Sm

×=
m

m М
m  

,100000
Sf

×=
f

f М
m  

де: m
m
 – спеціальний коефіцієнт смертності чоловіків, на 100 000 

чоловіків ; M
m
 – кількість померлих чоловіків, осіб; S

m
 – 

середньорічна чисельність чоловіків, осіб; m
f
 – спеціальний 

коефіцієнт смертності жінок, на 100 000 жінок; M
f
 – кількість 

померлих жінок, осіб; Sf
 – середньорічна чисельність жінок, осіб. 

Вікові коефіцієнти смертності обчислюються як 
відношення числа померлих осіб певної вікової групи до 
середньорічної чисельності населення у цій же віковій групі (у 
зв’язку з тим, що вікові коефіцієнти дуже малі за значенням, то 
результат ділення множиться на 100 000): 

,100000
Sx

×= x
x

М
m  

де: mx – віковий коефіцієнт смертності, на 100 000 осіб 

відповідного віку; Mx – кількість померлих у віці х, осіб; Sx – 
середньорічна чисельність населення у віці х років, осіб. 

Загальний коефіцієнт смертності залежить від статево-вікової 
структури населення, а також вікових коефіцієнтів смертності. Для 
усунення впливу вікової структури населення на його величину 
визначаються стандартизовані коефіцієнти смертності:  

∑
∑

=
cm

cm

i

Mcm

M
d

dK
K  

де i

MK  вікові коефіцієнти смертності; dсm – стандартна 
питома вага (частка) кожної вікової групи.  

При вивченні факторів, які впливають на динаміку смертності 
населення, їх поділяють на природні та соціально-економічні. Вплив 
окремого фактора досліджують методом аналітичного групування, за 
допомогою кореляційно-регресійного аналізу тощо. Фактори 
смертності конкретизують у причинах смерті.  

Причина смерті – це безпосередня подія, яка зумовила 
смерть людини. Всі причини смерті класифікують на 17 груп, котрі, 
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відповідно, поділяються на рубрики й окремі причини. Визначають 
коефіцієнти смертності за окремими причинами (на 100000 осіб 
населення).  

Особливу увагу приділяють вивченню дитячої смертності у 
віці одного року.  

При екстенсивному аналізі визначають загальну кількість 
дітей, що померли у віці до 1 року, з групуванням за статтю. 
Кількість померлих дітей у віці до 1 місяця поділяють на 14 груп: до 
1 дня; 1 день; 2, 3, 4, 5, 6 днів; 7.9; 10.14; 14.19; 20; 21.27; 28; 29 днів.  

Померлих дітей у віці до 1 року групують за місцем 
народження, віком матері, її шлюбним станом, черговістю 
народження тощо. Крім цього виконують групування за причинами 
смерті (як правило, виділяють сім груп померлих дітей).  

Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року має особливості 
розрахунку, які пов’язані з тим, що частина померлих у поточному 
році дітей у віці до 1 року народилась у попередньому календарному 
році. 

1000
1

1
000

0 ×












+

′+
=

−

−

t

t

t

t

B

M

B

MM
m , 

де: m0 – коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року, ‰; M
t
0 – 

кількість померлих дітей у віці до 1 року із числа народжених у 
томуроці, для якого обчислюється коефіцієнт (t), осіб; M0′ – кількість 
померлих дітей у віці до 1 року, рік народження яких невідомий, 
осіб; M

t-1 – кількість померлих дітей у віці до 1 року із числа 
народжених у попередньому календарному році (t-1), осіб; B

t
 – 

кількість народжених у тому році, для якого обчислюється 
коефіцієнт (t), осіб; Bt−1 – кількість народжених у попередньому році 
(t-1), осіб; t – рік проведення розрахунку. 

Інтенсивний аналіз дитячої смертності починають із 
обчислення коефіцієнта дитячої смертності:  

10000 ×=
N

М
K Д

М
; або     1000

3
1

3 10

×
+

=
−NN2

M
K 0Д

М
, 

де М0 – кількість дітей, які померли у віці до 1 року; N – 
кількість новонароджених у поточному році; N-1 – кількість 
новонароджених у попередньому році.  

Крім цього, визначають коефіцієнти смертності за окремими 
причинами  (на 10000 новонароджених).  
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Хід роботи 
1. Відомі такі дані про кількість і склад померлих: 

Таблиця 1 
Показники   Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 
Кількість померлих (тис 
осіб) у т.ч. 

     

Міські поселення 5,9 5,7 5,8 5,9 5,6 
Сільська місцевість 10,5 10,3 10,3 10,3 9,8 
Із загальної кількості 
померлих 

     

чоловіки 9,5 9,0 7,6 7,7 6,3 
жінки 6,9 7,0 8,5 8,5 9,1 

Визначити: а) питому вагу померлих за статтю і місцем 
проживання; б) середньорічні темпи росту і приросту кількості 
померлих.  

 
2. На основі даних по Рівненської області за 2014 р. визначити 

загальні коефіцієнти смертності і коефіцієнти дитячої смертності. 
Порівняти отримані результати і зробити висновки. 

Таблиця 2 
Показники Всього по 

області 
у т.ч. 

Міські 
поселення 

Сільська 
місцевість 

Середньорічна кількість 
населення (тис. осіб) 

1151,0 548,6 602,4 

Кількість померлих 15415 5585 9830 
у т. ч. у віці до 1 року 
(осіб) 

164 45 119 

Кількість народжених 
(осіб) 

17544 7394 10150 

 
3. За наведеними даними визначити загалом по області, а також 

окремо для міських поселень і сільської місцевості коефіцієнти 
дитячої смертності. Зробити висновки про динаміку абсолютного та 
відносного рівня дитячої смертності. 
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Таблиця 3 
Роки  Кількість новонароджених Кількість померлих дітей віком до 

1 року 
всього в т.ч. всього  

 
в т.ч. 

місто село місто село 
1990 18519 9384 9135 225 75 150 
1995 16469 7151 9318 286 57 229 
2000 13898 5316 8582 191 36 155 
2002 13407 5245 8162 156 36 120 
2004 14558 6263 8295 137 30 107 
2005 14483 6064 8419 151 38 113 
2006 15758 6564 9194 148 33 115 
2007 15759 6629 9130 177 44 133 
2008 17089 7194 9895 151 35 116 
2009 17544 7394 10150 164 45 119 

4. Відомі такі дані про розподіл померлих за віком і статтю:  
Таблиця 4 

Вік (років) 
Кількість померлих 

всього 
в т. ч. 

чоловіки жінки 
0-4 123 77 46 
5-9 45 28 17 

10-14 32 18 14 
15-19 58 39 19 
20-24 121 92 29 
25-29 132 113 19 
30-34 193 144 49 
35-39 228 163 65 
40-44 362 266 96 
45-49 404 298 106 
50-54 668 496 172 
55-59 1019 703 316 
60-64 1423 880 543 
65-69 1692 871 821 
70-74 1441 654 787 
75.79 2285 931 1354 
80-84 2781 1008 1773 
85-89 2116 593 1523 
90-94 868 290 578 
95-99 301 96 205 

100 і старші 4 - 4 
Всього 16296 7760 8536 
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Визначити: 1) питому вагу померлих у віці 0-14 років, 15-49 років, 
50 років і більше; 2) питому вагу померлих у працездатному віці;               
3) середній, модальний і медіанний вік смерті чоловіків і жінок.  

 
5. Відомі такі дані про розподіл дітей, що померли у віці до 1 

року, за причинами  смерті:  
Таблиця 5  

Показник 2014 2015 
Всього померло дітей у віці до 1 року (осіб) 151 164 
в т. ч.:    
від інфекційних і паразитарних захворювань 1 5 
від хвороб нервової системи 3 5 
від хвороб органів дихання 7 5 
від хвороб органів травлення 1 1 
від стану, що виникає в перинатальному періоді 65 57 
від природжених вад розвитку, деформацій та 
хромосомних аномалій 

47 70 

від зовнішніх причин 19 15 
Кількість новонароджених (осіб) 17089 17544 

Для здійснення екстенсивного та інтенсивного аналізу дитячої 
смертності розрахувати: а) за кожний рік коефіцієнти дитячої 
смертності; б) питому вагу дітей, які померли з окремих причин; в) 
показники динаміки кількості померлих дітей за причинами смерті. 
Зробити висновки при динаміку та структурні зрушення. 

 
6. По районах Рівненської області відомі наступні дані за 2016 р.:  

Таблиця 6 
 Кількість народжених  Кількість померлих дітей 

віком до 1 року 
По області  13142 114 

м. Рівне 2201 21 
м. Дубно 351 6 
м. Кузнецовськ 438 4 
м. Острог 104 0 

Райони  – 
Березнівський  954 9 
Володимирецький 1049 12 
Гощанський 347 1 
Демидівський 125 1 
Дубенський 421 5 
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Дубровицький  550 2 
Зарічненський  432 5 
Здолбунівський  625 10 
Корецький  322 1 
Костопільський  687 6 
Млинівський  385 3 
Острозький  288 3 
Радивилівський  396 6 
Рівненський  1057 5 
Рокитнівський  971 6 
Сарненський  1439 8 

Для аналізу інтенсивності дитячої смертності розрахувати по 
кожному району області, а також для міських поселень і сільської 
місцевості коефіцієнт дитячої смертності.  

Порівняти отримані результати і зробити висновки про варіацію 
показника. 

7. Відомі наступні дані про розподіл померлих за віком і статтю в 
регіоні:  

Таблиця 7 
Вік 

(років) 
Середньорічна кількість 

населення  
(тис. осіб) 

Кількість померлих за рік 
(тис. осіб) 

чоловіки жінки чоловіки жінки 
0-4 1779 1695 6,6 4,8 
5-9 1971 1904 1,2 0,8 

10-14 1839 1778 0,9 0,5 
15-19 1887 1832 2,4 1,0 
20-24 1719 1681 4,1 1,2 
25-29 1790 1801 5,4 1,4 
30-34 1995 2041 8,2 2,0 
35-39 1834 1923 10,3 3,1 
40-44 1697 1824 13,7 4,4 
45-49 1099 1249 13,2 5,0 
50-54 1818 2149 30,4 12,5 
55-59 1262 1518 29,3 13,5 
60-64 1349 1836 44,8 25,5 
65-69 882 1692 40,4 37,6 
70-74 431 982 27,0 34,1 
75-79 338 924 26,5 55,7 
80-84 214 624 21,0 78,6 

85 і старші 100 345 11,2 35,7 
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Для аналізу інтенсивності смертності за віковими групами 
розрахувати вікові коефіцієнти смертності для всього населення, а 
також окремо для чоловіків і жінок. Сформулювати висновки про 
відмінності у закономірностях смертності за віком і статтю. 

 
Практична робота №8 

СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ШЛЮБНОСТІ ТА 
РОЗЛУЧУВАНОСТІ 

Мета: ознайомити студентів з методами обробки шлюбності 
та розлучуваності населення  

Теоретична частина  
Шлюб за визначенням ООН – акт, обряд або процес 

установлення юридичних взаємовідносин між чоловіком та 
дружиною. Законність союзу може бути встановлена за допомогою 
цивільних, релігійних або інших способів, що визнаються законами 
країни. У ХХ ст. сформувалося два типи шлюбів – традиційний і 
сучасний (західноєвропейський).  

Головні завдання статистичного вивчення шлюбності: 
вивчення шлюбного стану населення; екстенсивний аналіз шлюбів; 
оцінка інтенсивності шлюбності; виявлення факторів шлюбності; 
моделювання закономірностей шлюбності і прогнозування. Основні 
джерела первинної інформації про шлюбність - поточне 
спостереження, яке здійснюється на основі реєстрації актів 
громадянського стану, переписи населення та вибіркові 
спостереження. Об’єктом дослідження є сукупності населення у 
дошлюбному, шлюбному та післяшлюбному стані.  

При вивченні шлюбного стану встановлений 
шлюбоспроможний вік – 15 і більше років, виконується групування 
населення шлюбоспроможного віку за статтю, віком, місцем 
проживання, національністю, соціальним станом тощо. За 
отриманими рядами розподілу здійснюється структурний аналіз 
шлюбності і шлюбного стану населення.  

Коефіцієнт шлюбної ситуації визначається за формулою  

ms

s,f

s
S

S
K = , 

де Sf,S і Sm,S – відповідно кількість жінок і чоловіків, які не 
перебувають у зареєстрованому шлюбі.  
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Екстенсивний аналіз шлюбності розпочинається з визначення 
кількості зареєстрованих шлюбів за кожний календарний місяць і рік 
загалом. При цьому також формуються сукупності жінок і чоловіків, 
які зареєстрували шлюб у звітному періоді. Ці сукупності 
поділяються на однорідні групи за віком, черговістю шлюбу, 
попереднім шлюбним станом, місцем реєстрації шлюбу, 
національністю тощо.  

Отримані ряди розподілу шлюбних пар за віком дають змогу 
розрахувати середній, модальний і медіанний вік реєстрації шлюбу 
для чоловіків і жінок. Крім цього, визначаються коефіцієнти:  

– ранніх шлюбів  

+

− =
15

20-Н

S

H
K 20 , 

– пізніх шлюбів  

+

+
+ =

15

50Н

S

H
K50 , 

– потенційно продуктивних шлюбів  

+

− =
15

49-15Н

S

H
K 4915 , 

де H-20, H50+, H15-49 – відповідно кількість чоловіків або жінок, які 
зареєстрували шлюб у віці . до 20 років, 50 років і більше, 15-49 
років; S15+ середньорічна  кількість населення у шлюбоспроможному 
віці.  

Шлюбний віковий лаг визначається за формулою 

YXl −= , 
де X ,Y - відповідно середній вік нареченого і нареченої, які 
зареєстрували шлюб у звітному році.  

При вивченні інтенсивності шлюбності обчислюється 
загальний коефіцієнт (у проміле):  

1000×=
S

C
c  

де С – кількість зареєстрованих за рік шлюбів, S – середньорічна 
кількість населення.  

Інтенсивність шлюбності в окремих вікових групах чоловіків та 
жінок характеризують часткові (вікові) коефіцієнти шлюбності: 
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1000×=
m
x

m
xm

x
S

C
c  або 1000×=

f
x

f
xf

x
S

C
c , 

де: cm
x – коефіцієнт шлюбності для чоловіків у віці х років, ‰; 

C
m

x – кількість шлюбів, які уклали чоловіки у віці х років, одиниць; 
S

m
x – середньорічна чисельність чоловіків у віці х років, осіб; c

f
x – 

спеціальний коефіцієнт шлюбності для жінок у віці х років, ‰; Cf
x – 

кількість шлюбів, які уклали жінки у віці х років, одиниць; S
f
x – 

середньорічна чисельність жінок у віці х років, осіб.  
Крім цього, розраховуються коефіцієнти шлюбності для 

населення шлюбоспроможного віку (спеціальний коефіцієнт 
шлюбності) і чистий коефіцієнт шлюбності:  

1000
15

×=
+S

C
ccn

H ,      1000
SC

15

×=

+

C
cч

H , 

де S15+- середньорічна кількість населення у віці 15 років і старші, 
S15+ - середньорічна кількість населення у віці 15 років і старші, які 
не перебувають у шлюбі.  

Для окремих груп населення, зокрема для чоловіків і жінок, 
визначають також імовірність першого шлюбу; імовірність померти, 
не зареєструвавши першого шлюбу; імовірність померти у першому 
шлюбі; імовірність овдовіти у першому шлюбі; імовірність другого 
шлюбу і т. д.  

Розлучення за визначенням ООН – остаточне юридичне 
розірвання шлюбу, тобто розлучення чоловіка та дружини, яке дає 
право сторонам знову укладати шлюб у відповідності із цивільними, 
релігійними та іншими нормами згідно із законами країни. 

Розлучуваність як масовий процес традиційно відносять до 
природного руху населення. З точки зору соціальної корисності 
розлучення є законним способом розірвання невдалого шлюбу, але 
оскільки при цьому руйнується повна сім’я, розлучення небажане 
явище з точки зору відтворення населення.  

Основні завдання статистики розлучуваності:  
� екстенсивний аналіз сукупностей розлучених чоловіків і жінок, 

а також неповних сімей, що утворилися внаслідок розлучення, 
за основними демографічними, соціальними та економічними 
ознаками;  

� вивчення інтенсивності і закономірностей динаміки 
розлучуваності, її регіональних особливостей і варіації;  
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� моделювання процесів розлучуваності з допомогою 
статистичних таблиць;  

� вивчення факторів і причин розлучуваності, а також оцінка її 
наслідків.  

Основним джерелом інформації про розлучуваність є дані 
поточного спостереження на основі реєстрації актів громадянського 
стану. Однак слід мати на увазі, що реєстрація розлучення, як 
правило, не співпадає з моментом фактичного припинення шлюбу 
або взагалі не відбувається. Крім цього, в процесі перепису 
населення шляхом самовизначення встановлюється кількість осіб, які 
розірвали шлюб, незалежно від юридичного оформлення цього 
факту. Шляхом вибіркових спостережень отримують інформацію 
про причини припинення шлюбу, умови життя сім’ї до розлучення 
тощо.  

Екстенсивний аналіз розлучуваності базується на 
визначенні абсолютної кількості зареєстрованих розлучень за 
календарний рік, яке розраховується як щомісячна нагромаджена 
кількість з початку року. При цьому отримують сукупності чоловіків 
і жінок, котрі зареєстрували розлучення, а також сукупність повних 
сімей, що розпалися внаслідок розлучення. Для вивчення сезонних 
коливань розраховуються індекси сезонності.  

Структурний аналіз здійснюється за результатами групування 
розлучень і розлучених за суттєвими ознаками. Важливим є 
комбінаційне групування розлучених чоловіків і жінок за віком і 
тривалістю шлюбу. На основі отриманих рядів розподілу 
розраховується середня, мода і медіана. Крім цього, в демографічній  

статистиці застосовується групування розлучених за статтю, 
тривалістю шлюбу та його черговістю. Склад розлучених вивчається 
також за національністю, рівнем освіти, місцем проживання, 
соціальним статусом тощо.  

Важливим напрямком статистичного вивчення 
розлучуваності є аналіз повних сімей, які внаслідок розлучення 
припинили своє існування. Особлива увага приділяється розрахунку 
кількості дітей у неповних сім’ях, що виникли після розлучення.  

Інтенсивний аналіз розлучуваності передбачає обчислення 
загального коефіцієнта розлучуваності по країні та регіонах за 
формулою  
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1000×=
S

D
dR , 

де D – кількість зареєстрованих розлучень, S - середньорічна 
кількість населення.  

З метою більш глибокого вивчення інтенсивності розлучуваності 
використовуються :  

а) спеціальні коефіцієнти розлучуваності:  

,1000
15

×=
+S

D
d S

R             1000
4915

×=
−S

D
d S

R , 

де S15+, S15-49 – відповідно середньорічна кількість населення у 
шлюбоспроможному та дітородному віці;  

б) часткові коефіцієнти розлучуваності (за місцем проживання і 
статтю):  

,1000×=
m

mS
R

S

D
d          1000×=

c

cS
R

S

D
d , 

де D m , D c – відповідно  кількість розлучень у міських поселеннях 
і сільській місцевості, Sm, Sc – середньорічна кількість міського та 
сільського населення; 

в) вікові коефіцієнти розлучуваності:  

1000×=
i

i
i

S

D
d . 

г) чистий коефіцієнт розлучуваності:  

1000×=
H

S
R

S

D
d , 

де SH – кількість населення, що перебуває у шлюбі.  
Для моделювання розлучуваності використовуються таблиці 

припинення шлюбу, які розробляються для чоловіків і жінок за їх 
віком або тривалістю шлюбу. Ці таблиці переважно комбіновані, 
оскільки враховуються всі можливі варіанти виходу зі шлюбного 
стану (смерть чоловіка або жінки, розлучення). 

 
Хід роботи 

1. На основі наведених даних визначити показники динаміки і 
структури шлюбів. Зробити висновки про тенденції зміни кількості 
шлюбів у часі та про структурні зрушення. 
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Таблиця 1 

Роки 
 

Кількість 
шлюбів в області 

у т. ч. 

міські поселення 
сільська 

місцевість 
2012 9300 5922 3378 
2013 10714 5349 5365 
2014 8426 4000 4426 
2015 8095 3863 4254 

 
2. За наведеними даними про розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за 

дошлюбним станом визначити за кожний рік питому вагу чоловіків і жінок, 
які вступили до шлюбу, за дошлюбним станом. Зробити висновки про 
структурні зрушення. 

Таблиця 2 
Роки  2015 2016 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 
Всього шлюбів 8426 8426 8095 8095 
ніколи не перебували у 
шлюбі 

8886 9010 6796 6851 

вдівці/вдови 219 263 86 128 
розлучені 1039 871 1213 1116 

 
3. Відомі такі дані про розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за віком:  

Таблиця 3. 

В
ік

 
на

ре
че

но
ї Вік нареченого 

16
-1

9 

20
-2

4 

25
-2

9 

30
-3

4 

35
-3

9 

40
-4

4 

45
-4

9 

50
-5

4 

55
-5

9 

60
 і 

ст
ар

ш
і 

Р
аз

ом
  

16-19   404 3437 626 54 5     1 4527 
20-24 82 2557 1090 234 30 4 1 2   4005 
25-29 2 171 406 217 74 12 1    883 
30-34  28 120 167 74 32 10 3 1 2 437 
35-39 1 4 13 50 76 40 22 6 4  221 
40-44  1 1 11 32 29 26 29 5 7 141 
45-49     4 9 10 20 8 8 59 
50-54     4 4 13 23 19 26 89 
55-59      1 1 9 15 26 52 
60 і 

старші 
     2 2 2 11 88 105 

Разом  490 6198 2261 733 305 133 86 93 63 158 10520 
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Визначити: а) питому вагу ранніх і пізніх шлюбів для чоловіків і 
жінок; б) середній вік нареченої та нареченого для різних вікових 
груп;  
 

4. За наведеними даними розрахувати коефіцієнти шлюбності по 
районах Рівненської області за 2009 та 2010 роки і зробити висновки 
про динаміку та варіацію шлюбності.  

Таблиця 4. 
 Кількість шлюбів Середньорічна кількість 

населення 
2009 2010 2009 2010 

По області  8095 7938 1150564 1151466 
м. Рівне 1932 1846 246160 246418 
м. Дубно 308 289 37637 37621 
м. Кузнецовськ 304 306 41685 42003 
м. Острог 101 114 14968 15067 

Райони     
Березнівський  485 463 63082 63063 
Володимирецький 436 413 61550 62048 
Гощанський 227 213 36074 35947 
Демидівський 97 95 14953 14801 
Дубенський 256 280 46051 45884 
Дубровицький  310 258 48970 48886 
Зарічненський  219 190 35187 35227 
Здолбунівський  388 407 57150 57031 
Корецький  250 245 35011 34641 
Костопільський  443 479 64349 64510 
Млинівський  247 240 39030 38740 
Острозький  165 178 29288 29149 
Радивилівський  250 228 38081 37832 
Рівненський  605 629 87663 88080 
Рокитнівський  388 382 52978 53358 
Сарненський  684 683 100697 101160 

 
5. На основі наведених даних по Рівненській області розрахувати 

загальний коефіцієнт і часткові коефіцієнти розлучуваності. Зробити 
висновки про закономірності динаміки та варіації розлучуваності. 
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Таблиця 5 
 1990 2000 2004 2008 2009 
Кількість 
зареєстрованих 
розлучень – всього 

2187 3370 3099 3338 2755 

у міських поселеннях 1597 2346 1667 1854 2040 
у сільській місцевості 590 1024 1432 1484 715 
Середньорічна 
кількість населення  
(тис. осіб) 

1167,6 1179,1 1163,1 1150,9 1149,9 

у міських поселеннях 536,8 552,4 541,0 542,5 543,3 
у сільській місцевості 630,8 626,7 622,1 608,4 606,6 

 
6. Відомі такі дані про кількість розлучень у Рівненській області 

за 2009 і 2010 роки:  
Таблиця 6 

 Кількість 
розлучень 

Середньорічна кількість 
населення 

2009 2010 2009 2010 
По області  2755 2257 1150564 1151466 

м. Рівне 754 672 246160 246418 
м. Дубно 145 71 37637 37621 
м. Кузнецовськ 127 96 41685 42003 
м. Острог 39 36 14968 15067 

Райони     
Березнівський  99 67 63082 63063 
Володимирецький 95 82 61550 62048 
Гощанський 59 59 36074 35947 
Демидівський 36 30 14953 14801 
Дубенський 93 73 46051 45884 
Дубровицький  103 68 48970 48886 
Зарічненський  33 39 35187 35227 
Здолбунівський  176 129 57150 57031 
Корецький  76 59 35011 34641 
Костопільський  170 141 64349 64510 
Млинівський  93 86 39030 38740 
Острозький  61 48 29288 29149 
Радивилівський  82 62 38081 37832 
Рівненський  225 212 87663 88080 
Рокитнівський  104 69 52978 53358 
Сарненський  185 158 100697 101160 
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Розрахувати по районах коефіцієнт розлучуваності, зробити 
висновки про динаміку та варіацію інтенсивності розлучуваності в 
області. 

 
7. Відомі такі дані по Україні про розподіл розлучених за статтю і 

віком:  
Таблиця 7 

Вік (років) Чоловіки Жінки  
 

Всього розлучень 222530 222530 
у т. ч. у віці:  

до 20 1002 8316 
20-24 29080 46043 
25-29 49666 45159 
30-34 46904 41665 
35-39 33786 30203 
40-44 24708 21267 
45-49 11690 9544 
50-54 11704 9740 

55 і старші 131333 9796 
 
Розрахувати для чоловіків і жінок: а) питому вагу розлучених у 

віці  до 20 років, 20-30 років, 30-40 років, 40 років і старші. 
Порівняти отримані результати і зробити висновки. 

 
8. На основі наведених даних по Рівненській області про розподіл 

розлучень за тривалістю шлюбу здійснити структурний аналіз 
сукупності і зробити висновки про структурні зрушення. 
Розрахувати за кожний рік середню та модальну тривалість шлюбу 
до розлучення.  

Таблиця 8 
Роки Всього 

розлучень 
у т.ч. за тривалістю шлюбу (років) 

до 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20 і 
більше 

1990 2187 85 678 575 368 225 256 
1995 2755 140 879 688 453 297 298 
2000 3370 96 768 910 628 441 527 
2005 3530 74 860 926 706 434 530 
2008 3069 103 893 739 531 369 434 
2009 2755 72 877 720 417 289 380 
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Практична робота №9 
ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ  

Мета: ознайомити студентів з методами прогнозування 
чисельності населення  

Теоретична частина  
Термін "прогноз" (від грец. Prognosis) перекладається як 

передбачення. Демографічний прогноз — науково обґрунтоване 
передбачення основних параметрів руху населення та майбутньої 
демографічної ситуації: чисельності населення та його статево-
вікової та сімейної структури, а також рівнів народжуваності, 
смертності та міграції.  

Основна мета демографічного прогнозу полягає в розробці 
сценаріїв для висунення гіпотез ймовірних змін демографічних 
показників і передбачення тенденцій розвитку демографічної 
ситуації, орієнтованих на вирішення соціально-економічних і 
соціально-побутових проблем. Прогнозування змін чисельності і 
розміщення населення - одна з важливих завдань демографії як 
науки. Об'єкти демографічного прогнозування - події та процеси 
відтворення населення. По предмету виділяють прогнози майбутньої 
чисельності населення, зміни демографічної структури, природного 
та механічного руху населення. Суб'єктами демографічного 
прогнозування, як правило, є спеціальні дослідницькі центри або 
організації, які за дорученням уряду або за власною ініціативою 
розробляють прогнози для конкретної території на певний часовий 
період. 

Потреба демографічного прогнозування зумовлена 
економічним плануванням та оцінкою майбутньої динаміки 
споживчого попиту на товари та послуги, потребами планування 
житлового будівництва та соціальної сфери, а також геополітичними 
завданнями. Вірогідність демографічних прогнозів залежить від 
точності демографічної інформації (результатів демографічного 
аналізу), обґрунтованості гіпотез соціально-економічного розвитку 
та тривалості прогнозованого періоду.  

За тривалістю прогнозованого періоду прогнози поділяють на:  
короткострокові (5–10 років);  
• середньострокові (25–30 років);  
• довгострокові.  
Основні методи демографічного прогнозування:  
• екстраполяційний;  
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• аналітичний;  
• пересування віків, або метод компонент.  
Екстраполяційний метод ґрунтується на середньорічних 

абсолютних змінах чисельності населення за певний період або на 
середньорічних темпах росту чи приросту чисельності населення.  

Базовим положенням цього методу є припущення, що 
середньорічні абсолютні прирости населення, що мали місце в 
звітному (базовому) періоді, збережуться і в прогнозованому.  

Тобто для розрахунку перспективної чисельності населення 
використовують лінійну функцію:  

Чt = Чо + ∆t , 

де: Чt і Ч0 — чисельність населення в моменти часу 0 і t; ∆ — 
абсолютний середньорічний приріст; t — час в роках.  

Наприклад, чисельність населення регіону в 1994 та 2004 р. 
складала відповідно 2110,2 та 1876,4 тис. осіб. Слід визначити 
прогнозовану чисельність населення регіону на 01.01.2010 р. за 
умови, що середньорічні прирости населення в регіоні не 
змінюватимуться. Розрахунок середньорічних приростів населення 
регіону за базовий період: ∆сер. = (1876,4–2110,2):10=–23,4 тис. 
осіб. Чисельність населення регіону на 01.01.2010 року становитиме: 
Ч2010 = х + ∆t = 1876,4 + (–23,4) · 5 = 1759,4 тис. осіб.  

На практиці такий метод доцільно застосовувати на період не 
більше ніж 5 років.  

Метод “пересування віків”, або метод компонент дає змогу 
розрахувати як загальну чисельність населення на перспективу, так і 
розподіл його за статтю та віком. Сутність методу полягає в тому, що 
чисельність кожної статево-вікової групи щороку переміщується до 
наступної вікової групи. При цьому вона (чисельність певної вікової 
групи) спрямована на так званий “коефіцієнт доживання”. Тобто 
основне методичне завдання полягає в якомога точнішому 
прогнозуванні динаміки коефіцієнта смертності чоловіків і жінок за 
однорічними чи п’ятирічними групами.  

Приклад розрахунку перспективної чисельності однорічних 
вікових інтервалів для чоловічого населення: Вихідні дані: 
чисельність чоловічого населення в базовому році прогнозу у віці 10 
років становила 150 тис. осіб. Протягом року ця чисельність 
населення зазнає наступних змін: частина населення помирає, 
частина виїздить за межі даного населеного пункту, а певна кількість 
прибуде на цю територію. Таким чином, чисельність населення у віці 
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11 років становитиме: чисельність в базовому році, помножена на 
коефіцієнт доживання, плюс сальдо міграції.  

Коефіцієнт доживання — співвідношення між чисельністю 
населення, яке дожило до наступної вікової групи та його 
чисельністю в попередній віковій групі, тобто 

х

х
д

Ч

Ч
K 1+= , 

де: Кд — коефіцієнт доживання; Чх+1 та Чх — чисельність населення 
у вікових групах х+1 та х.  

Дані наведено у таблиці смертності. Процес “переміщення” 
чисельності населення з однієї вікової групи до наступної 
здійснюється стільки разів, скільки років складає прогнозований 
період. Схематично демографічний прогноз за допомогою 
“пересування віків” представлено в табл. 1.  

Таблиця 1  
Схема визначення перспективної чисельності населення за 
допомогою пересування віків  

 
Хід роботи 

1. На основі розданих матеріалів  здійснити прогноз чисельності 
населення. Зробити висновки про тенденції зміни кількості 
населення у часі та про структурні зрушення. 
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