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ПРЕС-ВИПУСК
Відтворення населення Дніпропетровщини у 2013 році
Упродовж 2013р. чисельність населення області скоротилася на 15,3 тис.
та за станом на 1 січня 2014р. становила 3292,4 тис. осіб. Основним чинником,
який призвів до зменшення кількості жителів області, було природне
скорочення населення – результат перевищення числа померлих над кількістю
народжених. Усього у минулому році на Дніпропетровщині народилося 36,1 тис.
немовлят, померло 51,1 тис. осіб.
Показник народжуваності зменшився з 11,2 до 10,9 народжених на 1000 жителів.
У сільській місцевості народжуваність торік була вища, ніж у міських
поселеннях, і склала 12,1‰ проти 10,7‰. Упродовж 2013р. в області було
зареєстровано 409 пологів з двійнятами та 4 – з трійнятами.
На динаміку кількості народжених впливають як інтенсивність
дітонароджування, так і структурні зміни у статево-віковому складі населення.
Найбільш активною дітородною групою є жінки віком 25–29 років. Саме на них
припадає майже третина загальної кількості народжених. Середній вік матерів, які
народжували дитину торік, дорівнює 27,4 року, а жінок, що народили вперше –
24,8 року. Триває тенденція до зменшення питомої ваги перших народжених дітей
та збільшення – других. Зокрема, у 2001р. частка первістків у загальній
кількості народжених становила 64,3%, у 2013р. – 48,6%, других –
відповідно 27,9% і 36,9%.
У 2013р. кількість померлих перевищила число народжених більше ніж
на 40%. Структура загальної кількості померлих за причинами смерті в останні
роки не змінилась. З кожних 100 випадків смертей 65 осіб померло від хвороб
системи кровообігу, 15 – від новоутворень, 7 – від зовнішніх причин смерті.
Кожен четвертий – особа у віці 16–59 років.
Недостатній сумарний коефіцієнт народжуваності (середня кількість
дітей, яких народжує жінка за весь дітородний період) – 1,5 народжених проти
2,1, необхідних для простого відтворення населення, призводить до невпинного
скорочення питомої ваги дітей та молоді у складі населення і відповідного
зростання частки осіб старшого віку.
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