
РЕФЕРАТ 

 

 

Дисертацію виконано на 96 аркушах, вона містить 2 додатки та перелік посилань 

на використані джерела з 31 найменувань. У роботі наведено 19 рисунків та 15 таблиць. 

Актуальність теми. Говорячи про демографічну ситуацію в Україні, потрібно 

зазначити, що вона перебуває в кризовому стані. Адже смертність на даний час значно 

перевищує народжуваність, відсутній природний приріст населення, відбувається 

значне погіршення здоров’я та рівня життя населення, відбувається так зване старіння 

нації, значна кількість працездатного населення мігрує закордон. Для того, щоб 

кризовий стан демографічної ситуації в Україні не переріс у демографічну катастрофу, 

потрібно вчасно її передбачити та прийняти ряд заходів для покращення рівня життя 

населення в Україні. Дана тема також є актуальною через те, що демографічні прогнози 

потрібні в різних економічних галузях – для визначення необхідної кількості робочих 

місць, а також для з’ясування необхідності побудови житлових будинків, шкіл, дитячих 

садочків, лікарень є корисним прогнозування статево-вікової структури населення. 

Оскільки існуючі прогнози кількості населення України побудовані на методах, які 

використовують сталі початкові показники коефіцієнтів народжуваності та смертності, 

актуальною є задача розробки моделі, яка б враховувала зміну цих показників з часом. 

Це б дало змогу здійснювати довготривалий прогноз з кращою точністю. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри прикладної 

математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є отримання більш 

точного прогнозу кількості та статево-вікової структури населення України в порівнянні 

з існуючими прогнозами.  

Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі задачі: 



 виконати аналіз існуючих методів прогнозування кількості населення; 

 побудувати математичну модель для прогнозування кількості населення, 

використовуючи існуючі моделі та враховуючи зміну коефіцієнтів народжуваності та 

смертності з часом; 

 спроектувати автоматизовану систему для модифікованої моделі; 

 здійснити програмну реалізацію розробленої системи, провести її 

дослідження; 

 здійснити прогнозування кількості населення України, оцінити точність 

прогнозу; 

 порівняти точність отриманого прогнозу з точністю існуючих прогнозів. 

Об’єктом дослідження є методи прогнозування коефіцієнтів народжуваності та 

смертності, методи прогнозування чисельності та статево-вікової структури населення. 

Предметом дослідження є кількість та статево-вікова структура населення 

України. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставленої задачі використовувалися такі 

методи: методи теорії масового обслуговування (для розроблення моделі 

прогнозування); аналітичні методи теорії прийняття рішень (здійснення прогнозування 

коефіцієнтів народжуваності та смертності); методи теорії алгоритмів та програмування 

(для програмної реалізації розроблених алгоритмів); методи теорії ймовірності та 

математичної статистики (для проведення експериментів та обчислення точності). 

Наукова новизна одержаних результатів складається з таких положень: 

 удосконалено модель демографічного прогнозу, яка, на відміну від існуючих, 

передбачає врахування зміни коефіцієнтів народжуваності та смертності з часом та 

дозволяє здійснити більш точний та довготривалий прогноз; 

 вперше застосовано класичну та модифіковану моделі для прогнозування 

кількості та статево-вікової структури населення в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано модель та метод, 

які можуть бути використані для прогнозування кількості та статево-вікової структури 



населення, зокрема в Україні. Розроблений метод, математичне й програмне 

забезпечення дозволяють здійснювати прогнозування кількості населення на 

довготривалий період часу з високою точністю, оскільки враховують зміну коефіцієнтів 

народжування та смертності з часом. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати роботи 

представлено на Науковій конференції «Прикладна математика та комп’ютинг» 

(2018р.). 

Публікації. Результати дисертації викладено в 2 наукових працях, у тому числі: 

 у 1 статті у збірнику публікацій матеріалів міжнародної наукової конференції 

(одноосібно); 

 у 1 публікації тез доповіді у збірнику матеріалів наукової конференції ПМК-

2018. 
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