
 Відображає узагальнену інформацію про          

народжуваність, смертність та природний приріст 

(скорочення) населення за статтю, сумарний             

коефіцієнт народжуваності та середню очікувану     

тривалість життя при народженні у динаміці з 1992  

року. 

(осіб) 

Розподіл постійного населення за віком,  

статтю та типом місцевості  

 

 У розділі представлено статево-віковий склад  

населення кожного міста обласного значення та       

району області.  

 Наведена інформація про середній та медіанний 

вік чоловіків та жінок, а також демографічне              

навантаження на населення. 

1. Адміністративно-територіальний  

     устрій та чисельність наявного населення 

3. Розподіл постійного населення  

за статтю та віком 

Видання вміщує офіційні статистичні дані, які характеризують демографічні 

процеси, що відбувалися в області у 2018 та попередніх роках 

  

На 1 січня 2018р. На 1 січня 2019р. 

обидві 

 статі 
чоловіки жінки 

обидві 

статі 
чоловіки жінки 

 Міські поселення та сільська місцевість 

  Усього 1140609 528272 612337 1130381 523772 606609 

у тому числі 
у віці, років 

            

0–4 57910 30002 27908 53958 27907 26051 

5–9 64659 33456 31203 64259 33377 30882 

… … … … … … … 

80 і старше 38080 10456 27624 40905 11201 29704 

 Пропонується інформація про кількість адміністративно-

територіальних одиниць області, групування районів, міст та 

селищ міського типу за чисельністю наявного населення.     

Розділ доповнено даними за елементами формування       

чисельності наявного населення за містами обласного      

значення та районами області. Наведено склад об'єднаних 

територіальних громад.  

Статистичний збірник 

2. Загальні показники відтворення населення 



 Розділ вміщує дані щодо міграційного   

приросту (скорочення) населення за типом          

місцевості з 1992 року. Інформація про прибуття 

населення на територію Миколаївської області 

та вибуття за її межі деталізована за містами 

обласного значення та районами.  

  
          Інформація щодо кількості адміністративно-територіальних         
одиниць, складу об’єднаних територіальних громад та основних                 
демографічних показників у розділі представлена за регіонами України. 

    Смертність населення за статтю померлих 

                        та причинами смерті у 2018 році 

Пропонується інформація щодо 

смертності населення за статтю, 

віком та причинами смерті. Детально представлені дані щодо кількості 

померлих від зовнішніх причин. 

  

 Представлені дані щодо кількості        

зареєстрованих на території області шлюбів і       

розірвань шлюбів, розподіл осіб, які вступили 

до шлюбу за статтю, віком, попереднім       

сімейним станом наречених. 

Наведена інформація щодо        

кількості живонароджень за статтю, порядком 

народження у матері, її віком та сімейним  

станом, вікових коефіцієнтів народжуваності 

за віком матері. Розділ включає також дані 

щодо кількості мертвонароджень.  

6. Смертність 

7. Міграція 

 8. Міжрегіональні порівняння 

5. Народжуваність 

4. Реєстрація та розірвання шлюбів 

  

Кількість живонароджень На 100 осіб 

жіночої статі 

народилось 

осіб чоловічої 

статі  

обидві  

статі 

чоловіча 

стать 

жіноча 

стать 

1992 16625 8539 8086 106 

… … … … … 

2014 13076 6790 6286 108 

2015 11533 5982 5551 108 

2016 10781 5512 5269 105 

2017 10073 5222 4851 108 

2018 9141 4745 4396 108 

Розподіл народжень 

за статтю та типом місцевості 

(одиниць) 

(одиниць) 
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Обидві 

статі 
Чоловіча 

стать 
Жіноча 

стать 

Усього 17156 8551 8605 

у тому числі від       

деяких інфекційних 
та паразитарних хвороб 342 241 101 

новоутворень 2077 1214 863 
хвороб органів дихання 381 273 108 
хвороб органів травлення 803 472 331 

неуточнених та невідомих        
причин смерті 233 128 105 

зовнішніх причин смерті 981 762 219 


