
Методологічні пояснення до 
окремих показників

Наявне населення – 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).

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

Середньорічна чисельність населення –
розраховується як середня арифметична з
чисельності на початок і кінець календарного
року.

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

Народжуваність, смертність на 1000 осіб
наявного населення (загальні коефіцієнти
народжуваності, смертності) – відношення
відповідно кількості живонароджених і
кількості померлих протягом календарного
року до середньорічної чисельності наявного
населення.

Кількість шлюбів на 1000 осіб наявного
населення (загальний коефіцієнт шлюбності)
– відношення кількості зареєстрованих
протягом календарного року шлюбів до
середньорічної чисельності наявного
населення.

Кількість розірвань шлюбів на 1000 осіб
наявного населення (загальний коефіцієнт
розлучуваності) – відношення кількості
розірвань шлюбів протягом календарного року
шлюбів до середньорічної чисельності
наявного населення.

Вам потрібна більш детальна інформація?
Інформацію про усі основні показники

соціально-економічного становища області ви
можете знайти на офіційному вебсайті
Головного управління статистики
(http://www.cv.ukrstat.gov.ua/).

Статистичні збірники “Населення
Чернівецької області за 2021 рік” та “Розподіл
постійного населення Чернівецької області за
статтю та віком на 1 січня 2022 року”
(презентаційні версії) розміщено на вебсайті
Головного управління статистики (у розділі
Публікації/Статистичні видання/Населення та
міграція.

Збірники містять інформацію про чисельність
населення, його вікову структуру, розміщення на
території області, шлюби, розлучення,
народжуваність, захворюваність, смертність та
міграційні процеси у 2021 році.

У вас залишились запитання?

Відділ поширення інформації, комунікацій із 
користувачами та громадськістю

Телефон: (0372) 58-14-78

Управління аналізу даних статистичних спостережень
Телефон: (0372) 58-17-74

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної 
статистики

Телефон: (0372) 58-15-05

Контактна інформація:

Посилання на наші сторінки в соціальних мережах 
відображені на нашому сайті у правому верхньому кутку

Наші координати:
Україна, 58018, м.Чернівці, вул. Головна, 249-а

тел.: 55-09-42, 58-14-78
факс: 58-19-33
e-mail: gus@cv.ukrstat.gov.ua     
веб-сайт: www.cv.ukrstat.gov.ua

Головне управління 
статистики 

у Чернівецькій області

НАСЕЛЕННЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У 2021 РОЦІ

Яке населення переважає в нашій 
області? Міські чи сільські 
жителі?...



Населення Чернівецької області
за 2021 рік

На 1 січня 2022 року в області, за
оцінкою, проживало 890,5 тис. осіб, з них у
міській місцевості – 386,0 тис. осіб, у
сільській – 504,5 тис. осіб. Упродовж 2021
року чисельність наявного населення області
зменшилась на 6109 осіб, що в розрахунку на
1000 населення становить 6,8 особи.
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Природний рух населення у 2021 році
характеризувався суттєвим перевищенням

кількості померлих над живонародженими:
на 100 померлих – 55 живонароджених.

У 2021 році в область прибуло 7713
осіб, вибуло 7282 особи (у т.ч. міждержавна
міграція 1463 та 462 особи відповідно).

Осіб
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У 2021 році інтенсивність вступу в
шлюб зросла протягом року з 4,2‰ до
5,5‰. Кількість шлюбів у розрахунку на
1000 жителів у сільській місцевості
перевищувала цей показник у міських
поселеннях (5,9 проти 5,1 шлюбу).
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