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На запит, який надійшов до Держстату 09.03.2021 (вх. № ЗПІ/В-341-21), надаємо 
статистичну інформацію щодо чисельності населення (за оцінкою) станом на 01 січня 
2000, 2010, 2020 років, кількості живонароджених і померлих за 2000, 2010, 2020 роки 
та кількості прибулих і вибулих за 2010, 2020 роки (за даними державних статистичних 
спостережень "Чисельність та природний рух населення", "Міграційний рух 
населення").

Водночас повідомляємо, що за 2000 рік дані стосовно кількості прибулих, 
вибулих в Україні в органах державної статистики відсутні з таких причин.

Основним джерелом інформації щодо населення в Україні є переписи населення. 
Останні за часом переписи населення були проведені станом на 12 січня 1989 року та 
05 грудня 2001 року. За міжпереписний період 1989–2001 років поточні оцінки 
чисельності населення Держстат проводив на підставі даних перепису 1989 року, а 
також адміністративних даних про державну реєстрацію актів цивільного стану 
(народжень/смертей) та реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання. Після 
проведення перепису населення 2001 року зазначені оцінки чисельності населення 
втратили актуальність. У зв'язку з цим були проведені ретроспективні перерахунки 
чисельності населення й обсягу міграційного приростів (скорочення) населення за 
період 1989–2001 років, однак інші показники міграційного руху населення, зокрема 
щодо кількості прибулих та вибулих, не перераховувались. 

Разом із тим інформуємо, що надана статистична інформація розміщена на 
офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в таких розділах:

‒ щодо чисельності населення – "Населення України"/"Банк даних"/"Чисельність 
і склад населення"/табл. "Розподіл наявного населення за типом місцевості" та 
"Розподіл постійного населення за статтю та типом місцевості";

‒ щодо кількості живонароджених та померлих – "Статистична 
інформація"/"Публікації"/"Населення та міграція"/статистичний збірник "Природний 
рух населення України за 2019 рік"/табл. "Кількість народжених, померлих, шлюбів та 
розірвань шлюбів за типом місцевості у 1991–2019 роках"; 

‒ щодо кількості прибулих та вибулих – "Статистична інформація"/"Населення та 
міграція"/"Міграційний рух населення за типом місцевості у 2002–2019 роках".

Відповідно до плану державних статистичних спостережень на 2021 рік, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1258-р, 
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термін оприлюднення остаточних даних на згаданому вебресурсі щодо кількості 
живонароджених і померлих за 2020 рік у розділі "Статистична 
інформація"/"Публікації"/"Населення та міграція"/статистичний збірник "Природний 
рух населення України", щодо кількості прибулих і вибулих у розділі "Статистична 
інформація"/"Населення та міграція"/"Міграційний рух населення" – 14.06.2021. 

Інформація може бути надана після оприлюднення за додатковим запитом.
Принагідно інформуємо, що з метою подальшого підвищення зручності доступу 

користувачів до офіційної державної статистичної інформації Держстат розробив 
мобільний додаток "Статистика в смартфоні". Додаток двомовний (українська та 
англійська) і надає можливість оперативно та зручно отримувати інформацію з наборів 
даних Держстату, розміщених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних 
data.gov.ua (наразі доступна інформація з 2015 року). Інформація згрупована за темами 
(галузями статистики): населення, ринок праці, ціни, промисловість, сільське 
господарство, будівництво, транспорт, торгівля тощо. Додаток працює на ОС Android 
і безкоштовно доступний для завантаження на Google Play 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.statinsmartphone). Запрошуємо 
долучитися до використання додатка "Статистика в смартфоні".

Додаток: файл "Статистична інформація.xlsx".

Директор департаменту
поширення інформації та комунікацій                                Олена ВИШНЕВСЬКА
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