
Пропонуємо Вашій увазі статистичний збірник «Чисельність наявного
населення Запорізької області», в якому наведено інформацію щодо чисельності
наявного населення в містах, районах та селищах міського типу, кількості
адміністративно-територіальних одиниць і щільності населення області на 1 січня
2018 року та попередніх років.

Збірник сформовано за такими розділами: загальний розділ,
адміністративно-територіальний устрій, чисельність наявного населення, окремі
порівняльні показники за регіонами України та методологічні пояснення. Окремо
наведено аналітичні матеріали щодо формування приросту (скорочення)
чисельності наявного населення області в 2017 році.

При підготовці збірника були використані дані державних статистичних
спостережень «Чисельність та склад населення», «Природний рух населення»,
«Міграційний рух населення», «Економічна активність населення». Крім того,
були використані адміністративні дані щодо площі міст та районів, які входять до
складу Запорізької області і кількості іноземців та осіб без громадянства, яким
надано статус біженця.

Колектив Головного управління статистики у Запорізькій області сподівається, що видання буде корисним і 
зацікавить керівників, фахівців, наукових працівників, студентів та широке коло читачів.



АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 
«ФОРМУВАННЯ ПРИРОСТУ (СКОРОЧЕННЯ) 

ЧИСЕЛЬНОСТІ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ
ОБЛАСТІ В 2017 РОЦІ»

На початку збірника розміщено аналітичний огляд чисельності
наявного населення області на 1 січня 2018 року та демографічних
процесів, що впливають на формування приросту (скорочення)
населення.

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

У розділі наведена площа території, щільність наявного населення
та статистичні дані про демографічні процеси, що відбувалися в
містах та районах області, а саме: чисельність наявного населення,
загальний, природний та міграційний приріст (скорочення)
населення, темп зростання (скорочення) чисельності наявного
населення в області. Також у цьому розділі наведені дані про
економічну активність населення і розподіл іноземців та осіб без
громадянства, яким надано статус біженця, за статтю і країнами
походження.

Динаміка формування приросту (скорочення) 
чисельності наявного населення області 

в 2012-2017 роках
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
УСТРІЙ

У розділі наведена інформація про кількість
адміністративно-територіальних одиниць, а також
висвітлена інформація щодо кількості об‘єднаних
територіальних громад на території області.
Дані представлені по містах та районах області.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ

У розділі наведена чисельність наявного населення за типом
поселень по міських населених пунктах та районах області на
1 січня 2011, 2015–2018 років, а також у середньому в 2010,
2014–2017 роках.

Динаміка чисельності наявного населення 
за типом поселень на 1 січня

(тис. осіб)
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ОКРЕМІ ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ 
ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

У розділі представлена інформація щодо чисельності
наявного населення за типом поселень, формування
приросту (скорочення) чисельності та економічної
активності населення по регіонах України, що дає змогу
провести порівняльний аналіз щодо демографічних
процесів.
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(до 1 січня 2017 року; відсотків)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Методологічні пояснення містять джерела інформації,
основні нормативно-методологічні документи та
статистичні класифікатори, що використовувались для
розробки статистичних даних і методологію формування
статистичних показників, які були використані при створені
збірника.



Дякуємо за увагу!

Сподіваємось, 
що Вас зацікавила викладена в збірнику інформація!

Більш детальну інформацію щодо статистичної  методології, вмісту збірника та інших видань з питань 

демографічної та соціальної статистики можна отримати в управлінні аналізу даних демографічної та 

соціальної статистики за телефонами: (061) 787-66-79; (050) 132-92-13.

З питань придбання видань пропонуємо звертатися до управління поширення інформації та комунікацій

за телефонами: (061) 787-66-25; (050) 132-92-04 

Головне управління статистики у Запорізькій області

пр. Соборний, 75, 

м. Запоріжжя, 69600, Україна

е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua


