














нездатність до зачаття 

за умови нормального 

статевого життя 



постійна

тимчасова



природна

штучна

(контрацептивна)

патологічна



абсолютна

відносна



нездатність зрілого 

організму чоловіка 

або жінки до 

відтворення 

потомства



Нездатність 
до 
запліднення

чоловіча

Нездатність до 
зачаття, 

або до 
виношування, 

або до 
народження 
дитини.

жіноча



Інфертильність –

відсутність народжень

• Штучне 
переривання 
вагітності

• повна відсутність 
сексуальних 
стосунків 
(абстиненція) 

Причини 
інфертильності:



Фізіологічні
фактори

плідності :

• діапазон плідності                    
(0-40 дітей)

• тривалість
репродуктивного періоду
(15-50 років)



Природна 

народжуваність –
це шлюбна

народжуваність за умови

відсутності будь-якого

прямого втручання в 

репродуктивний цикл



максимум –

12,44 
народження

мінімум –

7,95 
народження

Природна народжуваність 



Фактори, що впливають на народжуваність

1.Шлюбно-сімейні фактори: 

- вік вступу в шлюб, 

- ступінь охоплення населення 

шлюбними відносинами,

- можливість розлучень і повторних 

шлюбів, 

- форми шлюбу,

- типи родини

2. Специфіка трудової діяльності

3. Процес урбанізації



Репродуктивна поведінка 

(РП) –

це система дій, відносин та 

психічних станів особи, що 

направлені на народження 

або відмову від народження 

дитини в шлюбі або без 

шлюбу



•сукупність актів 
поведінки, що направлені 
на народження дитини;

•контрацептивна 
поведінка;

•абортивна поведінка



Типи 
РП:

• - багатодітна 
(потреба в 5 
та більше 
дітей); 

• середньодітна 
(3-4 дитини); 

• - малодітна 
(1,2 дитини)



Репродуктивна установка –

це психічний регулятор РП: 

установки 
дітності

установки, 
пов’язані з 
практикою 

контрацепції



Репродуктивна мотивація, 

або мотиви народження дітей, -

це психічний стан особистості, який 

спонукає її до досягнення особистих 

цілей через народження певної кількості 

дітей

Економічні 
репродуктивні 

мотиви

Соціальні 
репродуктивні 

мотиви

Психологічні 
репродуктивні 

мотиви



• період часу між 
укладанням 
шлюбу та 
народження 
першої дитини 

протогенетичний 
інтервал

• період часу між 
народженням 
першої та другої 
дитини 

інтергенетичний 
інтервал



Показники народжуваності:

• народжуваність, що 
спостерігалася 
протягом 
визначеного періоду

характеризують 
визначену 

когорту

• народжуваність, 
властиву визначеним 
групам жінок

характеризують 
покоління



Система показників вимірювання 

народжуваності визначає:

загальний рівень динаміку

інтенсивність 

величину в різних 
соціально-

економічних і 
демографічних 

групах



Способи вивчення демографічних 

процесів і явищ:

метод 
умовного 
покоління 

метод 
реального 
покоління



Абсолютне число 

народжень 

показує, скільки всього 

дітей народилося в того 

чи іншого населення 

у визначений період 

(за рік)



Коефіцієнт (індекс) 

дітності –

це відношення 

чисельності дітей у віці 

0-4 років до чисельності 

жінок репродуктивного 

(15-49 років) віку



Загальний коефіцієнт народжуваності 

N- абсолютне число народжень за 

рік; 

Р– середнє населення;

Т- довжина періоду;

п - загальний коефіцієнт 

народжуваності



Рейтинг 

країни у 

світі

Країна Загальний 

коефіцієнт 

народжуваності 

Рейтинг 

країни у 

світі

Країна Загал  

коефіцієнт 

народжува

ності

1 Нігерія 48,91 123 ПАР 18,38

2 Малі 47,29 160 США 14,13

3 Афганістан 47,27 161 Пуерто-

Ріко

14,10

51 Таджикистан 32,63 162 Нова Зеландія 14,04

52 Непал 31,96 168 Китай 12,98

91 Індія 22,80 200 Україна 10,21

92 Марокко 22,79 201 Іспанія 10,11

105 Панама 20,36 223 Німеччина 8,45

106 Світовий рівень 20,24 224 Макао 8,04

122 Ізраїль 18,45 225 Гонконг 7,23

Загальні коефіцієнти народжуваності в країнах світу

за 2010 рік, %



Спеціальний коефіцієнт народжуваності 

F—спеціальний коефіцієнт 

народжуваності;

N - абсолютне число народжень за 

рік;

F15-49 - середньорічна чисельність 

жінок репродуктивного віку



Загальний і спеціальний коефіцієнти 

народжуваності пов’язані: 

d – частка жінок репродуктивного 

віку від всього населення

n= d× F



Це відношення чисел 

народжених дітей у шлюбі і 

поза шлюбом до 

середньорічної чисельності 

жінок, що перебувають і не 

перебувають і у шлюбі

Часткові коефіцієнти 

народжуваності 



Це відношення числа 

народжень у жінок 

визначеного віку (х років) до 

їхньої середньорічної 

чисельності

Вікові коефіцієнти 

народжуваності 



Це середнє число дітей, що 

народила жінка умовного покоління 

протягом усього репродуктивного 

періоду, за умови збереження тієї 

ж інтенсивності вікової 

народжуваності, що спостерігалася 

в рік, для якого розраховують цей 

показник

Сумарний коефіцієнт 

народжуваності 



розраховуються аналогічно 

коефіцієнтові сумарної 

народжуваності

Кумулятивні коефіцієнти 

народжуваності до 

визначеного віку



*



Чисельність населення. 

Природний рух населення. 

 

 

 

 

За даними Держкомстату України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чисельність населення Дніпропетровської області (за оцінкою) на 1 лютого 2018 року 

та середня чисельність  у січні 2018 року 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Природний рух населення у січні 2018 року 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Населення світу. 3 квітня 2018 року 

 

http://www.worldometers.info/uk/ 

 

 

 

 

http://www.worldometers.info/uk/


 

 

http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/fires/by-country/ 

 

 

http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/fires/by-country/

