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ПЕРЕДМОВА 
 

У статистичному збірнику містяться дані про демографічні процеси, 

які відбувалися в області в 2017 та попередніх роках. 

У цьому виданні наведено інформацію про чисельність населення, 

його розміщення на території області, зайнятість, шлюби, розлучення, 

народжуваність, захворюваність, смертність та міграцію. 

Дані характеризують ситуацію в 2017р. Причому, показники 

стосуються конкретно зазначеного періоду спостереження: в середньому за 

рік, станом на початок або кінець зазначеного періоду. Окремі показники 

також наведено в динаміці. 

Для зручного користування всі дані сформовані за відповідними 

розділами. Основні методологічні пояснення щодо порядку формування 

статистичних показників, методики їх розрахунку, особливостей збору, 

розробки та сфери охоплення наведено наприкінці збірника. 
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СКОРОЧЕННЯ 

 

г  – грам 

год – година 

од   – одиниць 

р. – рік 

рр.  – роки 

см – сантиметр 

тис. – тисяча 

тис.км2  – тисяч квадратних кілометрів 

тис. осіб  – тисяч осіб 

у т.ч.  – у тому числі 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Тире (–) – явищ не було 

Нуль (0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, 

що можуть бути виражені використаними в 

таблиці розрядами 

Крапки (…) – інформація не оприлюднюється через 

відсутність інформації по частині тимчасово 

окупованих територій 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови 

таблиці не має сенсу або недоцільне 

«у тому числі», «з них» – означає, що наведено не всі доданки загальної 

суми.  
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