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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Статистика населення, будучи найдавнішою

галуззю статистики, завжди відігравала важли+
ву роль в управлінні державою. В теперішній
час статистичне вивчення населення не тільки
не втратило своєї актуальності, а й набуло пер+
шорядного значення у зв'язку з загостренням
демографічної ситуації в Україні.

З початку 90+х років наша країна вступила
в стадію демографічної кризи. Ситуація в об+
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У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку демографічних процесів у Херсонській області. За
статистичними даними здійснено аналіз показників, які характеризують чисельність населення і її динаміку; роз<
поділ населення на міське і сільське; розподіл постійного сільського населення за віковими групами; природний рух
населення. Досліджено динаміку загальних коефіцієнтів народжуваності, смертності та природного приросту (ско<
рочення) населення; коефіцієнтів народжуваності за віковими групами. Проаналізовано динаміку шлюбів і розлу<
чень. Проведено порівняльний аналіз показників сальдо міграції в розрізі адміністративних районів. Зроблено вис<
новки та надано пропозиції щодо покращення демографічної ситуації у регіоні.

The article analyzes the current state and trends of the development of demographic processes in the Kherson region.
Based in the statistical data, the analysis of indicators characterizing the population and its dynamics was carried out, as
well as the distribution of population among urban and rural areas; distribution of the permanent rural population by
age groups; natural population movement. The dynamics of the general fertility, mortality and natural increase (reduction)
of the population, and fertility rates by age groups were investigated. The dynamics of marriages and divorces were
analyzed. The comparative analysis of the indicators of the balance of migration in the context of administrative districts
was carried out. Conclusions and proposals were made to improve the demographic situation in the region.

Ключові слова: демографічна ситуація, наявне населення, міське і сільське населення, при3
родний приріст (скорочення) населення, коефіцієнт народжуваності за віковими групами, су3
марний коефіцієнт народжуваності, міграційний рух.

Key words: demographic situation, available population, urban and rural population, natural
increase (reduction) of population, coefficient of birth rate by age groups, total fertility rate, migration
movement.

ласті демографії характеризується перш за все
безпрецедентно низькою народжуваністю і ви+
соким рівнем смертності, відносно низькою
тривалістю життя населення, особливо чоло+
вічого, а також високим рівнем розлучень. З
1994 р. населення України не росте, а скоро+
чується, причому дуже швидкими темпами.

Державна політика національної безпеки
України розглядає демографічний фактор як
один із її пріоритетних національних інтересів
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для забезпечення стабільного й безпечного
розвитку держави. Від демографічних характе+
ристик працездатного населення й показників
демографічного розвитку залежить розвиток
трудового потенціалу і, як результат, величи+
на сукупного національного доходу [1].

Існуюча демографічна ситуація, типи відтво+
рення населення, що склалися, і їх еволюція за
тривалий період по регіонах ставлять завдання
більш розгорнутого вивчення їх соціально+еко+
номічної обумовленості з метою науково об+
грунтованого управління демографічними про+
цесами. Вивчення соціально+економічного та
демографічного розвитку регіонів показує, що
демографічні процеси в регіонах, зокрема на+
роджуваність і смертність, змінюються під вир+
ішальним впливом економічного розвитку, і вод+
ночас самі впливають на економічне зростання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню демографічної ситуації, тен+
денцій демографічних процесів та їхніх регіо+

нальних особливостей присвячені наукові
праці відомих вітчизняних вчених, як+от:
С. Біляцький, Д. Богиня, Н. Гринчук, Ю.
Дехтяренко, Ф. Заставннй, В. Кравченко,
Р. Кулинич [2], І. Курило, Е. Лібанова [3],
Н. Малиш [4], І. Петрова, С. Пирожков, В.
Стешенко, О. Хомра, П. Шевчук, Н. Ши+
шпанова та інших науковців, однак на сьо+
годнішній день недостатньо дослідженими
залишаються регіональні аспекти демогра+
фічних процесів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є статистичний аналіз де+

мографічної ситуації та факторів, що її
обумовлюють, у Херсонській області.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Динаміка показників чисельності населен+
ня є визначальною характеристикою регіону.
Станом на 1 січня 2017 р. кількість наявного
населення Херсонської області становила
1055,6 тис. осіб (що становить 2,5% населення
України), з яких 646,3 тис. осіб (61,2%) — міське
населення і 409,3 тис. осіб (38,8%) — сільське.
Чисельність постійного населення на території
області на 1 січня 2017 р. становила 1054,2 тис.
осіб, з яких чоловіче населення складало
488,8 тис. осіб (46,4%), жіноче — 564,5 тис. осіб
(53,6%).

Дані  таблиці 1 свідчать, що демографічні
процеси в Херсонській області мають негатив+
ну тенденцію, а саме за період з 2005 по 2016
рр. чисельність наявного населення зменши+
лась на 82,6 тис. осіб або на 7,3%. Основну вагу
в цьому показнику має сільське населення, а
саме, чисельність сільського населення змен+
шилась на 41,9 тис. осіб або на 9,3%. Відповід+
но його питома вага в загальній чисельності
населення скоротилася на 0,8 в.п.

Показники 
Роки 

Відхилення 
2017 р. 

 до 2005 р. (+,-) 

2005 2010 2015 2016 2017 тис. 
осіб % 

Наявне 
населення, 
тис. осіб 

 
 
1138,2 

 
1093,4 

 
1067,9 

 
1062,4 

 
1055,6 

 
-82,6 

 
-7,3 

міське 687,0 668,5 653,5 650,5 646,3 -40,7 -5,9 
сільське 451,2 424,9 414,4 411,9 409,3 -41,9 -9,3 
Відсотків до 
всього 
населення: 

 
 
 

      

міське 60,4 61,1 61,2 61,2 61,2 - +0,8 
сільське 39,6 38,9 38,8 38,8 38,8 - -0,8 

Таблиця 1. Динаміка наявного населення Херсонської області
(станом на 1 січня)

Джерело: розраховано за даними [6].

Населення у віці Роки
2012 2013 2014 2015 2016

Чисельність населення осіб 
Молодшому за 
працездатний 

69135 69191 69597 69269 69147

Працездатному 292257 290222 287116 284506 281654 
Старшому за 
працездатний 

59206 58783 59474 59958 60361

Сільське населення – 
усього 

420598 418196 416187 413733 411162 

% до загальної чисельності сільського населення
Молодшому за 
працездатний 

16,4 16,5 16,7 16,7 16,8

Працездатному 69,5 69,4 69,0 68,8 68,5
Старшому за 
працездатний 

14,1 14,1 14,3 14,5 14,7

Сільське населення – 
усього 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблиця 2. Розподіл постійного сільського
населення Херсонської області за віковими

групами

Джерело: розраховано за даними [6].
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Тенденція до зменшення
сільського населення області
спостерігається тривалий пе+
ріод і може нести загрозли+
вий характер, а саме: вими+
рання села.

Не менш важливе значен+
ня має вікова структура
сільського населення (табл.
2). Дані  таблиці 2 свідчать, що
найбільшу питому вагу в
віковій структурі населення

Показники Роки 2016 р. до 
2012 р.(+,-) 

2012 2013 2014 2015 2016 осіб % 
Кількість 
народжених - 
всього, осіб 
в тому числі: 

 
12643 12300 12308 11372 10769 -1874 -14,8 

- у міських 
поселеннях 

7369 7066 7091 6986 6701 -668 -9,1

- у сільській 
місцевості 

5274 5234 5217 4386 4068 -1206 -22,9

Кількість 
померлих – 
всього, осіб 
в тому числі: 

 
15904 16048 16141 16591 16442 +538 +3,4 

- у міських 
поселеннях 

9560 9679 9864 10278 10141 +581 +6,1

- у сільській 
місцевості 

6344 6369 6277 6313 6301 -43 -0,7

Природний 
приріст 
(скорочення) 
населення – 
всього, осіб 
в тому числі: 

 
 
-3261 

 
-3748 

 
-3833 

 
-5219 

 
-5673 

 
-2412 

 
+74,0 

- у міських 
поселеннях 

-2191 -2613 -2773 -3292 -3440 -1249 +57,0

- у сільській 
місцевості 

-1070 -1135 -1060 -1927 -2233 -1163 +108,7 

Таблиця 3. Природний рух населення Херсонської області

Джерело: розраховано за даними [6].
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Рис. 1. Природне скорочення населення Херсонської області
в порівнянні з сусідніми областями у 2016 р.

Показники Роки 2016 р. до 
2012 р., (+,-) 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість народжених - 
всього 
в тому числі: 

 
11,7 11,4 11,5 10,7 10,2 

 
-1,5 

- у міських поселеннях 11,1 10,7 10,8 10,7 10,3 -0,8
- у сільській місцевості 12,6 12,5 12,6 10,6 9,9 -2,7
Кількість померлих – 
всього 
в тому числі: 

14,7 14,9 15,1 15,6 15,5 +0,8

- у міських поселеннях 14,5 14,7 15,1 15,8 15,6 +1,1
- у сільській місцевості 15,1 15,3 15,1 15,3 15,3 +0,2
Природний приріст 
(скорочення) населення – 
всього 
в тому числі: 

 
 
-3,0 

 
-3,5 

 
-3,6 

 
-4,9 

 
-5,3 

 
-2,3 

- у міських поселеннях -3,4 -4,0 -4,3 -5,1 -5,3 -1,9 
- у сільській місцевості -2,5 -2,8 -2,5 -4,7 -5,4 -2,9

 Таблиця 4. Динаміка загальних коефіцієнтів народжуваності,
смертності та природного приросту (скорочення) населення Херсонської област

(на 1000 наявного населення)

Джерело: розраховано за даними [6].
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займає населення в працездатному віці, а саме,
69,5% у 2012 р., 69,4% у 2013 р., 69,0% у 2014 р.,
68,8% у 2015 р., 68,5% у 2016 р. Цей показник
зменшується в динаміці і в кількісному виразі.
Так, у 2016 р. порівняно з 2012 р. працездатне
населення скоротилось на 10603 особи. Таке
зменшення викликане збільшенням питомої
ваги населення по інших вікових групах. У 2016
р. із загальної кількості населення у працездат+
ному віці знаходилось 281654 особи (68,5%), мо+
лодше за працездатний вік — 69147 осіб (16,8%)
і старше працездатного віку — 60361 особа
(14,7%).

Найважливішою характеристикою демог+
рафічної ситуації є природний рух населення
(табл. 3).

У регіоні спостерігається скорочення
кількості народжених, тоді як кількість по+
мерлих зростає і продовжує перевищувати
число народжених. За 2016 р. на Херсонщині
зареєстровано 10769 осіб народжених, що на
5673 особи менше ніж померлих. Природне
скорочення населення відбувається як за ра+
хунок міського, так і сільського населення,
при цьому інтенсивність зменшення місько+
го населення є постійно вищою, ніж сіль+
ського.

Так, у 2016 р. у порівнянні з 2012 р. за
рахунок природного скорочення чи+
сельність міського населення області
зменшилась на 1249 осіб, а сільського на+
селення на 1163 особи.

Природне скорочення населення спо+
стерігалося в усіх містах та районах об+
ласті. За підсумками 2016 р. цей показник
коливався в містах у межах від 166 осіб (м.
Гола Пристань) до 1475 осіб (м. Херсон), у
районах — від 43 осіб (Чаплинський рай+
он) до 332 осіб (Олешківський район).

Народжуваність як соціально+біологічне
явище складає основу процесу відтворення на+
селення. Зниження народжуваності в останні
роки зумовлено складною соціально+економі+
чною ситуацією, а також сформованою репро+
дуктивною поведінкою, що проявляється в
зменшенні потреби в дітях через економічну не+
залежність жінок та їх зайнятість, а також пе+
реорієнтацією інтересів з сім'ї на професійну
діяльність. Поглиблюють цю ситуацію і матер+
іальні та житлові умови [5].

Порівняно з сусідніми регіонами (Миколаївсь+
ка, Запорізька, Дніпропетровська області) за да+
ними 2016 р. показник природного скорочення
населення на 1000 осіб наявного населення у
Херсонський області був найменшим (рис. 1).

За підсумками 2016 р. рівень народжуваності
порівняно з 2012 р. знизився з 11,7 до 10,2 особи
у розрахунку на 1000 жителів (табл. 4).

Коефіцієнт народжуваності у сільській
місцевості починаючи з 2015 р. був нижчим ніж
у міських поселеннях: 10,6 осіб проти 10,7 осіб
на 1000 жителів у 2015 р. та 9,9 осіб проти
10,3 осіб на 1000 жителів у 2016 р. відповідно.

Інтeнсивнiсть природного скорочення у
рoзрахунку на 1000 нaявнoгo населення oбластi
збiльшилася з 3 осіб у 2012 р до 5,3 особи у 2016 р.

Показники Роки 2016 р. до 
2012 р., (+,-) 2012 2013 2014 2015 2016

Жінки у віці15-
49 років 

47,0 46,6 47,4 44,5 42,8 -4,2

у тому числі:  
молодшому за 
20 

37,1 35,5 34,9 34,4 32,0 -5,1

20-24 99,1 99,3 99,6 96,6 89,5 -9,6
25-29 90,4 89,0 91,7 86,8 85,7 -4,7
30-34 62,4 61,3 64,0 57,9 58,5 -3,9
35-39 27,7 29,1 30,5 28,4 28,3 +0,6
40-44 5,3 5,3 5,9 5,7 5,9 +0,6
45-49 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 +0,1
Сумарний 
коефіцієнт 
народжуваності 

 
1,611 1,599 1,634 1,552 1,501 -0,110 

Таблиця 5. Коефіцієнти народжуваності за віковими групами
(на 1000 жінок відповідної вікової групи)

Джерело: розраховано за даними [6].

Показники Роки 2016 р. до 
2012 р., % 2012 2013 2014 2015 2016

Кількість 
зареєстрованих 
шлюбів, одиниць 

 
5946 

 
6910 

 
7518 

 
7996 5961 100,3 

Кількість 
зареєстрованих 
розлучень, одиниць 

 
4223 

 
4052 

 
3738 

 
3662 

 
3481 

 
82,4 

Частка розлучень, 
% 

71,0 58,6 49,7 45,8 58,4 -12,6 в.п.

Таблиця 6. Кількість шлюбів та розлучень
у Херсонській області

Джерело: розраховано за даними [6].
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Рівень цього показника у 2016 р. був найвищий
у м. Гола Пристань (+11,3%), найнижчий — у
Чаплинському районі (+1,2%).

Одним із вагомих факторів, який впливає на
природне скорочення населення є смертність.
Смертність є практично єдиним точним кри+
терієм, що визначає існуючі соціально+еко+
номічні умови життя суспільства і стану здо+
ров'я населення.

 Показник смертності у 2016 р. порівняно з
1012 р. зріс з 14,7 до 15,5 померлих на 1000 на+
явного населення. При цьому рівень смертності
у міських поселеннях починаючи з 2015 р. був
вищим, ніж у сільській місцевості: 15.8% і  15,3%
у 2015 р. та 15,6%  і   15,3% у 2016 р. Причинами
високої смертності населення є насамперед
низький рівень доходів населення, високий
рівень його захворюваності та низький рівень
медичного обслуговування.

При вивченні демографічної ситуації доц+
ільним є аналіз статевої структури населення
області. Провівши такий аналіз, виявили, що на
1 січня 2017 р. у структурі населення питома
вага жінок складає 53,6% (565,4 тис. осіб), чо+
ловіків — 46,4% (488,8 тис. осіб). Такий дисба+
ланс у гендерному співвідношенні не сприяє
нормальному режиму відтворення.

Позитивним є те, що при аналізі народже+
них за статтю традиційно хлопчиків народ+
жується більше, ніж дівчаток. Так, у 2016 р. на
100 дівчаток припадало 107 хлопчиків (5570
хлопчиків та 5199 дівчаток). При ць ом у у
сільській місцевості на 100 дівчаток припа+
дало 109 хлопчиків (2128 хлопчиків та 1940
дівчаток), а у міських поселеннях — 105 хлоп+
чиків (3442 хлопчика та 3259 дівчаток).

Якщо проаналізувати народжуваність насе+
лення за віковими групами, то можна сказати,
що найбільшими коефіцієнти народжуваності
є у жінок віком від 20 до 34 років (табл. 5).

Дані  таблиці 5 показують, що протягом
всього аналізованого періоду найбільша народ+
жуваність спостерігалась по групі жінок у віці
від 20 до 24 років, дещо нижчим цей показник
був по групі жінок у віці 25—29 років, наступ+
ну позицію займає група жінок віком 30—
34 роки.

Проведений аналіз свідчить, що народжу+
ваність в області є недостатньою для простого
відтворення населення. Сумарний коефіцієнт
народжуваності (кількість дітей, що може на+
родити жінка впродовж всього репродуктивно+
го періоду свого життя) в області за підсумка+
ми 2016 р. становив 1,501.

На сьогодні в Україні склалася складна еко+
номічна ситуація, яка пов'язана з кризовою си+

туацією в такому важливому соціальному
інституті, як сім'я та шлюб. Зміни інституту
сім'ї пов'язані з такими явищами, як зростання
відсотка розлучень, зменшення кількості зареє+
строваних шлюбів, і, як наслідок, зниження
народжуваності, що веде до зменшення розмі+
ру сім'ї. З порушенням відтворювальної
функції сім'ї пов'язане погіршення демографі+
чної ситуації в країні, що дійшло до рівня, що
загрожує демографічній безпеці.

Така ситуація спостерігається і в Херсон+
ській області, де кількість шлюбів хоча і пере+
вищує кількість розлучень, але частка розлу+
чень має достатньо високий показник (табл. 6).

Аналізуючи динаміку шлюбів у Херсонській
області, можна відзначити, що їй притаманна
циклічність, тобто підйоми і спади. Це пояс+
нюється тим, що кількість шлюбів різко змен+
шується у високосні роки, а, відповідно перед
високосними і після високосних їх більше. Пік
укладання шлюбів в області припадав на 2015
р. який передував високосному року. В цей рік
було зареєстровано 7996 шлюбів, найменша
кількість шлюбів, а саме 5946, була зареєстро+
вана у 2012 р. За останні 5 років кількість роз+
лучень в області скоротилась на 17,6%. Якщо у
2016 р. на 5961 укладений шлюб припадало 3481
розлучення, тобто частка розлучень станови+
ла 58,4%, тоді як у 2012 р. на 5946 укладених
шлюбів припадало 4223 розлучення, а частка
розлучень становила 71,0 %. На достатньо ви+
сокому рівні знаходиться показник частки
дітей, народжених жінками, які не перебували
у законному шлюбі (табл. 7).

У 2016 р. в області живими народились 10769
дітей. Як свідчать дані таблиці 7, із загальної
кількості новороджених 70,3% дітей народило+
ся у батьків, які перебували у зареєстрованому
шлюбі, тобто кожна третя дитина народилась
у батьків, шлюб яких не був зареєстрований,
або у матері+одиначки (29,7%). У сільській
місцевості частка дітей, народжених жінками,
які не перебували в зареєстрованому шлюбі
перевищує міські поселення. Позитивним є те,
що частка народжених дітей поза шлюбом у

Показники Роки 2016 р. до 
2012 р., в.п. 2012 2013 2014 2015 2016 

Усього 32,1 32,5 31,1 29,6 29,7 -2,4
у міських 
поселеннях 

28,2 28,6 27,0 25,1 25,6 -2,6

у сільській 
місцевості 

37,4 37,8 36,6 36,7 36,3 -1,1

Таблиця 7. Частка дітей, народжених
жінками, які не перебували у законному
шлюбі (відсотків до загальної кількості

народжених)

Джерело: розраховано за даними [6].
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загальній кількості народжених зменшилася з
32,1% у 2012 р. до 29,7% у 2016 р.

Протягом останніх років характерним для
області залишається процес міграційного ско+
рочення населення. Так, у 2016 р. сальдо мігра+
ції було від'ємним і складало 1034 особи, при цьо+
му чисельність прибулих становила 3061 осо+
бу, чисельність вибулих — 4095 осіб. За всіма
потоками міграції найбільший рівень міграцій+
ного скорочення спостерігався у Великолепе+
тиському (2,5 особи на 1000 наявного населен+
ня), Новотроїцькому (2,3 особи на 1000 наяв+
ного населення) та Горностаївському (2,1 осо+
би на 1000 наявного населення) районах. Для
мінімізації негативних наслідків міграції необ+
хідно усувати причини, що спонукають людей
до масштабної еміграції. Адже, якщо в країні
не створено гідних умов для життя і праці, то
неминуче люди будуть залишати країну в по+
шуках і гідного робочого місця та оплати праці,
вищого рівня та якості життя [7].

ВИСНОВКИ
Основними демографічними проблемами в

Херсонській області є низький рівень народжу+
ваності, високий рівень смертності та розлучу+
ваності, скорочення тривалості життя, по+
гіршення вікової структури населення, від'єм+
ний природний приріст і сальдо міграції.

З метою поліпшення демографічної ситуації
в регіоні необхідно вжити заходів, спрямова+
них на стимулювання народжуваності; форму+
вання сприятливих умов для всебічного розвит+
ку шлюбно+сімейних стосунків; зменшення
рівня захворюваності та смертності на основі
підвищення ефективності системи здоров'я;
зменшення безробіття; розробка міграційної
політики, спрямованої на створення високо+
продуктивних робочих місць, гідного рівня
оплати праці, підвищення соціальних стан+
дартів і соціальної захищеності населення.
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