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ПЕРЕДМОВА 

FOREWORD 

 

Статистичний збірник "Демографічний щорічник "Населення 

Харківської області"" містить інформацію про чисельність населення (за 

оцінкою) та демографічні процеси, які відбувалися в області в 2018–2020 рр., 

окремі показники наведені в ретроспективі. 

Збірник сформовано за такими розділами: чисельність населення; 

загальні показники відтворення населення; шлюбність; розлучуваність; 

народжуваність; смертність; міграція; міжрегіональні співставлення. 

Інформація надається по Харківській області в цілому, а також по містах і 

районах області. 

До розділів надано методологічні пояснення. Матеріали наведені у 

табличному вигляді та графічному зображенні. Дані по окремих 

показниках за попередні роки можуть бути уточнені по відношенню до 

раніше опублікованих. 
 

 

 

 

СКОРОЧЕННЯ  

ABBREVIATIONS 
 

% – відсоток 

од – одиниця 

р. – рік 

 

 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

CONVENTIONAL SYMBOLS 
 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу 

Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці цифровими розрядами 
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1.1. Чисельність наявного населення (за оцінкою) у 2002–2020 роках 

Present population (by estimate) in 2002–2020 
(на 1 січня) 

 Осіб 
Загальна 

чисельність 

населення 

у % до 

попереднього 

року 

Питома 

вага 

міського 

населення 

у загальній 

чисельності, 

% 

усе 

населення 
міське сільське 

      

20021 2914212 2289174 625038 99,2 78,5 

2003 2887897 2272491 615406 99,1 78,7 

2004 2866695 2260343 606352 99,3 78,8 

2005 2848347 2251883 596464 99,4 79,0 

2006 2829016 2243491 585525 99,3 79,3 

2007 2812131 2235607 576524 99,4 79,5 

2008 2795919 2227858 568061 99,4 79,7 

2009 2782422 2221944 560478 99,5 79,8 

2010 2769089 2214470 554619 99,5 80,0 

2011 2755108 2205545 549563 99,5 80,0 

2012 2742180 2197616 544564 99,5 80,1 

2013 2744419 2204935 539484 100,1 80,3 

2014 2737242 2202474 534768 99,7 80,5 

2015 2731302 2201732 529570 99,8 80,6 

2016 2718616 2193536 525080 99,5 80,7 

2017 2701188 2178792 522396 99,4 80,7 

2018 2694007 2179498 514509 99,7 80,9 

2019 2675598 2168353 507245 99,3 81,0 

2020 2658461 2158121 500340 99,4 81,2 

2021 2633834 2140944 492890 99,1 81,3 
_____________ 
1 За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року. 
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