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До наявного населення відносять населення, яке на момент перепису перебуває на 
певній  території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності у 
постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців). Тимчасово проживаючі – це особи, 
які на момент перепису населення перебувають на території певного населеного пункту, 
але постійно проживають в іншому населеному пункті (за умови відсутності у постійному 
місці проживання не більше  ніж 12 місяців). 

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на 
певній території, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного 
проживання не перевищувала 12 місяців  

Поточні оцінки чисельності населення на 1 січня базуються на даних останнього 
перепису населення з урахуванням природного і міграційного руху населення, а також змін 
чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних змін. 



Міське і сільське населення. До міського населення відносять осіб, які проживають 
у міських поселеннях, до сільського – які проживають у сільській місцевості. Міські посе-
лення – це населені пункти, затверджені законодавчими актами як міста та селища міського 
типу. Всі інші населені пункти – сільські. 

Кількість пенсіонерів – це загальна кількість пенсіонерів області, незалежно від 
виду пенсії, яку вони отримують. 

Дані про народження та смерті грунтуються на статистичній розробці актів про 
народження та актів про смерть, що заповнюються в органах реєстрації актів цивільного 
стану. Відповідно до нормативних документів МОЗ України до 1 січня 2007р. 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 строком вагітності 28 тижнів і 
більше), включаючи народжених з вагою тіла менше 1000 г при багатоплідних пологах, але 
строком вагітності 28 тижнів і більше. Усі новонароджені, які народилися з масою тіла від 
500 до 999 г, також підлягали реєстрації, якщо вони прожили більше 168 годин (7 діб) після 
народження. З 1 січня 2007р. 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. 

Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю 
живонароджених та кількістю померлих. 

Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності – відношення відповідно кілько-
сті живонароджених і кількості померлих протягом календарного року до середньорічної 
кількості наявного населення. Розраховуються на 1000 осіб наявного населення. 

 Коефіцієнти народжуваності за віком матері – відношення кількості народжених 
дітей (живонароджень) упродовж року в жінок цієї вікової групи до середньорічної 
чисельності жінок у цьому віці. Розрахунок показника для вікової групи 15–49 років 
здійснено з урахуванням дітей, народжених жінками у віці старше 49 років і молодше 15 
років, розрахунок показника для вікової групи 15–19 років здійснено з урахуванням дітей, 
народжених жінками у віці молодше 15 років, розрахунок показника вікової групи 45–49 
років – з урахуванням дітей, народжених жінками у віці старше 49 років. 

Сумарний коефіцієнт народжуваності показує, скільки в середньому дітей 
народила б одна жінка упродовж усього репродуктивного періоду (15-49 років) при 
збереженні в кожному віці рівня народжуваності того року, для якого обчислені вікові 
коефіцієнти. Сумарний коефіцієнт народжуваності обчислюється як сума вікових 
коефіцієнтів народжуваності для вікових груп в інтервалі 15–49 років. 

Кількість народжень жінками, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, 
включає народження, на час реєстрації яких походження дитини від батьків встановлюють 
шляхом подачі спільної заяви батьком і матір’ю дитини, які не перебувають у шлюбі, або 
тільки за заявою матері чи за рішенням суду, про що записують в актовому записі про на-
родження. Якщо дитина народилася після смерті особи, яка перебувала з матір’ю новона-
родженого в шлюбі, в актовий запис померлий може бути записаний батьком дитини за 
умови, що з дня його смерті до народження дитини минуло не більше 10 місяців.  

Коефіцієнти смертності за віковими групами обчислюються як відношення кіль-
кості померлих осіб певної вікової групи до середньорічної кількості населення у цій же 
віковій групі. 



Коефіцієнти смертності за причинами розраховані діленням кількості померлих 
від вказаних причин смерті на середньорічну кількість наявного населення.  

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року – відношення кількості померлих у 
віці до 1 року до кількості народжених живими. 

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

Загальні коефіцієнти шлюбності та розлучуваності розраховують як відношення кі-
лькості зареєстрованих протягом календарного року шлюбів і розлучень до середньорічної кі-
лькості наявного населення. 

Міграційний приріст (скорочення) – різниця між кількістю прибулих на дану те-
риторію та кількістю вибулих за її межі. 

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

Зовнішня міграція складається з міжрегіональної та міждержавної міграції. 
Міжрегіональна міграція – міграція населення з одного регіону в інший у межах України. 
Міждержавна міграція – вибуття населення за межі України або прибуття до України з 
інших країн. 
 
 


