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ПЕРЕДМОВА 

 
Збірник підготовлений за даними державних статистичних 

спостережень зі статистики населення та міграції за 2015р. та попередні 

роки, вміщує відомості про адміністративно-територіальний поділ області, 

кількість та статево-віковий склад населення, шлюбність, розлучуваність, 

народжуваність, смертність загалом та за причинами, захворюваність і 

міграцію населення. 

Дані наведені у динаміці за 1990–2015рр., а з окремих показників за 

1979р. – за переписом на 17 січня, 1989р. – за переписом на  

12 січня, 2001р. – за даними Всеукраїнського перепису населення станом 

на 5 грудня 2001р. Це дає змогу бачити тенденції, які відбуваються в 

демографічних процесах регіону. 

У розділі "Міжрегіональні порівняння" дані по Україні на 1 січня 

2015, 2016 років наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим і м.Севастополя. Розрахунки (оцінки) 

чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних 

даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації  

місця проживання (за 2014–2015рр. адміністративні дані щодо державної 

реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання – без 

урахування частини зони проведення антитерористичної операції).  
 



 
 
 

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
 

г – грам  
км2 – квадратний кілометр  
м. – місто  
млн. – мільйон  
од – одиниць  
р. – рік  
рр. – роки  
см – сантиметр  
табл. – таблиця  
тис. – тисяча  
у т.ч. – у тому числі  
% – відсоток  
‰ – проміле  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 
   

Крапки (...) – відомості відсутні 
   

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені 
використаними у таблиці розрядами 

   

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 
   

"з них", "у тому числі" – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, 
коли наведено не всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових
не дорівнює підсумку. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 

 
Наявне населення – населення, яке на момент перепису знаходиться 

на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх. 
Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент 

обліку на даній території враховуючи тимчасово відсутніх. 
Міське і сільське населення. До міського населення відносяться 

особи, які проживають в міських поселеннях, до сільського – які 
проживають в сільській місцевості. Міські поселення – це міста та селища 
міського типу, статус яких затверджено у законодавчому порядку. 
Сільська місцевість – це сільські населені пункти, підпорядковані 
сільським радам, або безпосередньо міським і селищним радам. 

Щільність (густота) населення розраховується діленням 
чисельності наявного населення на площу території. Площа території 
наводиться за даними Державного комітету України земельних ресурсів. 

Вік людини – період від народження до певного моменту її життя, 
Вік визначається кількістю повних років, що прожиті людиною на цей 
момент. 

Вікова група – сукупність людей певного віку. 
Вікові групи населення: 
– молодші за працездатний вік – особи віком до 16 років; 
– працездатного віку – особи віком 16–59 років; 
– старші за працездатний вік – особи від 60 років і старші. 
Демографічне навантаження – це узагальнююча кількісна 

характеристика вікової структури населення, яка показує навантаження на 
суспільство невиробничим населенням. Розраховується цей показник на 
осіб працездатного віку, як відношення кількості дітей (молодше від 
працездатного віку), кількість осіб пенсійного віку (старше від 
працездатного віку) і їх загальної сукупності до кількості населення у 
працездатному віці (у розрахунку на 1000 осіб населення). 

Середній вік населення визначається як середня арифметична 
зважена через ділення загального числа чоловіко-років (сума добутків 
значень віку, збільшеного на 0,5, на кількість населення в цьому віці) на 
загальну кількість населення. 

Відомості про народження, смерті, шлюби та розлучення 
одержуються на підставі щорічної (щомісячної) статистичної обробки 
даних других примірників актів цивільного стану. У кількість народжених 



 

включаються тільки народжені живими. 
Природний приріст (скорочення) населення – різниця між 

кількістю народжених живими і кількістю померлих. 
Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності розраховуються 

як відношення, відповідно, кількості народжених (живими) і кількості 
померлих протягом календарного року до середньорічної чисельності 
наявного населення. 

Коефіцієнти природного приросту (скорочення) визначаються як 
різниця між загальними коефіцієнтами народжуваності і смертності. 

Сумарний коефіцієнт народжуваності характеризує середню 
кількість дітей, народжених жінкою за все її життя, за умови збереження в 
кожній віковій групі існуючого рівня народжуваності. Розраховується як 
сума вікових коефіцієнтів народжуваності по всіх вікових інтервалах, його 
розмір не залежить від вікового складу населення і характеризує середній 
рівень народжуваності в календарному році, для якого він визначається. 

Чистий сумарний коефіцієнт народжуваності враховує фактор 
смертності. Він визначає, яку кількість дітей може народити в середньому 
одна жінка за умови постійної інтенсивності вікової народжуваності за 
роки, які вона зможе прожити у середньому в дітородному періоді за 
певного рівня смертності. 

Очікувана тривалість життя при народженні – кількість років, які 
в середньому належить прожити даному поколінню народжених за умови, 
що протягом всього життя цього покоління (при переході його від одного 
віку до іншого) рівень смертності буде дорівнювати сучасному рівню 
смертності населення в окремих вікових групах. 

Відомості про шлюби та розлучення грунтуються на статистичному 
опрацюванні даних, які містяться в других примірниках актів цивільного 
стану, що укладаються в державних органах реєстрації актів цивільного 
стану. 

Поточний облік шлюбів і розлучень враховує тільки укладання і 
припинення шлюбів, які оформлені юридично, і не включає випадки 
припинення шлюбів, якщо розлучення не були оформлені, а також 
припинення незареєстрованих шлюбів. 

Шлюбний вік в Україні встановлений законом – 18 років для 
чоловіків і 17 років для жінок. Час укладання шлюбу визначається 
моментом реєстрації шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану. 

Шлюб припиняється з часу реєстрації розлучення в книзі реєстрації 



актів про розірвання шлюбу, тобто датою припинення шлюбу є не дата 
винесення рішення суду про розірвання шлюбу, а дата реєстрації 
розлучення в органах реєстрації актів цивільного стану хоча б одним з 
подружжя. 

Загальні коефіцієнти шлюбності та розлучуваності розраховуються 
як відношення кількості зареєстрованих протягом календарного року 
відповідно шлюбів і розлучень до середньорічної чисельності наявного 
населення. 

Дані про народжуваність отримані при статистичній обробці актів 
про народження. Реєстрація народження проводиться за місцем 
народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них, а 
в разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин 
зареєструвати народження – за заявою родичів, інших осіб або 
адміністрації лікувального закладу, в якому перебувала мати на час 
народження дитини. Згідно зі ст.144 Cімейного кодексу України "батьки 
зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження 
дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації 
актів цивільного стану". 

Вікові коефіцієнти народжуваності розраховані діленням кількості 
народжених живими за рік у жінок визначеної вікової групи на 
середньорічну постійну кількість жінок відповідного віку за поточною 
оцінкою. При визначенні показників вікової групи молодше 20 років 
умовно взята кількість жінок віком 15–19 років. Для розрахунку показника 
вікової групи 15–49 років включаються народжені у матері віком до 15 та 
50 і понад. 

Кількість позашлюбних народжень включає народження, на час 
реєстрації яких походження дитини від батьків встановлюється шляхом 
подачі спільної заяви батьком і матір’ю дитини або тільки за заявою матері 
чи за рішенням суду, про що записується в акті про народження. Якщо 
дитина народилася після смерті особи, яка перебувала з матір’ю 
новонародженого в шлюбі, у актовий запис померлий може бути 
записаний батьком дитини за умови, що з дня його смерті до народження 
дитини минуло не більше 10 місяців. 

Народженням дитини (живонародженням) до 1 липня 1996р. 
вважалось повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму 
матері при тривалості вагітності 28 тижнів і більше (довжиною тіла 35 см і 
більше, масою 1000 г і більше), який після такого відокремлення зробив 



 

самостійно принаймі один подих. До живонароджених також відносились 
плоди, які народились до 28 тижнів вагітності (довжиною тіла менше, ніж 
35 см та масою тіла менше, ніж 1000 г) і прожили більше 7 діб (тобто 
довше від перинатального періоду). 

З 1 липня 1996р. в Україні запроваджені нові визначення 
живонароджуваності та мертвонароджуваності: "живонародження є 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 
відповідні рухи довільної мускулатури незалежно від того, перерізана 
пуповина чи ні, чи відшарувалась плацента. Кожен продукт такого 
народження вважається живонародженим". З 1 липня 1996р. до 1 січня 
2007р. в органах реєстрації актів цивільного стану реєстрації підлягали 
"народжені живими або мертвими з вагою тіла 1000 г і більше (або якщо 
вага при народженні невідома, довжиною тіла 35 см і більше, або строки 
вагітності 28 тижнів і більше), включаючи народжених з вагою тіла менше 
1000 г при багатоплідних пологах, але строк вагітності 28 тижнів і більше. 
Всі новонароджені, які народилися з масою тіла від 500 до 999 г, також 
підлягають реєстрації, якщо вони прожили більше 168 годин (7 діб) після 
народження". 

З 1 січня 2007р. в органах реєстрації актів цивільного стану 
реєстрації підлягають "народжені живими або мертвими з масою тіла 500 г 
і більше (або якщо маса тіла при народженні невідома, з довжиною тіла 25 
см і більше, або при терміні вагітності 22 тижні і більше); народжені 
живими або мертвими з масою тіла менше 500 г при багатоплідних 
пологах, якщо термін вагітності становить 22 тижні і більше; плоди, що 
народилися живими до 22-го тижня вагітності (тобто зростом менше ніж 
25 см і масою тіла менше ніж 500 г) та прожили понад 7 повних діб 
(168 годин після народження) як живонароджені при передчасних 
пологах". 

Мертвонародженням є смерть продукта зачаття до його повного 
зігнання або витягання з організму матері незалежно від тривалості 
вагітності; на смерть вказує той факт, що після такого відділення плід не 
дихає чи не виявляє інших будь-яких ознак життя, таких, як серцебиття, 
пульсація пуповини або явні рухи довільних м'язів. 

Дані про смертність базуються на статистичній розробці за актами 
цивільного стану про смерть та про народження для мертвонароджених. 



Перинатальний період, згідно з наказом МОЗ України, починається 
з 22-го повного тижня вагітності (в цей час в нормі маса тіла становить 500 
г) і закінчується після 7 повних днів життя новонародженого (168 годин 
після народження). 

Коефіцієнт перинатальної смертності розраховується як відношення 
суми мертвонароджених та померлих у віці 0–6 днів до суми народжених 
живими і мертвими у даному році. 

Джерелом інформації про причини смертності є лікарське свідоцтво 
про смерть, фельдшерська довідка про смерть, лікарське свідоцтво про 
перинатальну смерть, на підставі яких заповнюється графа "Причина 
смерті" в актовому записі про смерть. 

Коефіцієнти смертності за причинами розраховані діленням 
кількості померлих від вказаних причин смерті на середньорічну кількість 
наявного населення. В таблицях вони розраховані на 100 тис. населення. 

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року розраховані за 
формулою: 
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0M  – кількість померлих у віці до 1 року із числа народжених в тому році, 
для якого обчислюється коефіцієнт; 

nM  – кількість померлих у віці до 1 року, рік народження яких невідомий; 
1M  – кількість померлих у віці до 1 року із числа народжених в 

попередньому році; 
0N  – кількість народжених в тому році, для якого обчислюється 

коефіцієнт; 
1N  – кількість народжених в попередньому році. 

10 MMMM n ++=  – загальна кількість немовлят, які померли в тому році, 
для якого обчислюється коефіцієнт. 

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за причинами 
розраховані діленням кількості померлих дітей від вказаних причин смерті 
на кількість народжених дітей. Розраховуються на 1000 живонароджених. 

Захворюваність населення подана тільки за хворобами 
зареєстрованими в установах системи Міністерства охорони здоров'я. 
Розподіл даних про захворювання населення здійснено відповідно до 
Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем 
охорони здоров'я десятого перегляду (МКХ–10). Первинна 
захворюваність на 100 тис. населення (рівень захворюваності) – 



 

відношення чисельності хворих з діагнозом. встановленим уперше, до 
середньорічної чисельності постійного населення за звітний рік, що 
помножити на 100 тис. 

Кількість хворих, які перебувають на обліку в медичних закладах – 
чисельність хворих, виявлених вперше за звітний та всі попередні роки 
(ті, які ще не зняті з обліку). 

Кількість хворих, які перебувають на обліку на 100 тис. населення – 
відношення кількості хворих на обліку до чисельності постійного 
населення на кінець звітного року, що помножити на 100 тис. 

Інвалідність – це ступінь втрати здоров'я або ступінь обмеження 
життєдіяльності. 

Дані з міграції населення в органах статистики розраховуються на 
базі талонів реєстрації та талонів зняття з реєстраційного обліку за місцем 
проживання. 

Кількість прибулих – заповнюється із талонів реєстрації за місцем 
проживання. 

Кількість вибулих – із талонів зняття з реєстраційного обліку за 
місцем проживання. 

Міграційний приріст, скорочення (–) населення – різниця між 
кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі. 

Усі потоки (загальна міграція) – показник, що узагальнює 
внутрішньорегіональну, міжрегіональну та міждержавну міграції. 

Внутрішньорегіональна міграція – міграція населення, яка 
відбувається у межах одного регіону. 

Зовнішня міграція – сума міжрегіональної та міждержавної міграції. 
Міжрегіональна міграція – міграція населення з одного регіону в 

інший у межах України. 
Внутрішньорегіональна міграція не впливає на зміну чисельності 

населення області, міжрегіональна – на зміну чисельності України; тому 
для визначення обсягів внутрішньорегіональної і міжрегіональної міграції 
використовуються дані тільки із талонів прибуття. 

Міждержавна міграція – міграція населення за межі України. 
Складовими частинами міждержавної міграції є міграція з країнами СНД 
та іншими країнами. 

Показник інтенсивності міграції характеризує частоту міграційних 
подій за певний період. Річні коефіцієнти інтенсивності міграції, тобто 
кількість прибулих, вибулих, міграційний приріст розраховують на 10000 
осіб населення. 


