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ПЕРЕДМОВА 
 

Збірник «Чисельність наявного населення Тернопільської області на 
1 січня 2016 року» містить дані про чисельність наявного населення в 
Україні, Тернопільській області в розрізі районів, міст, селищ міського 
типу. 

У збірнику наведено елементи формування чисельності населення. 
Окремо наведено кількість та перелік адміністративно-територіальних 
одиниць. 
 
Примітка. У 2016 році на виконання Закону України "Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" населені 
пункти та райони, назви яких містять символіку комуністичного 
тоталітарного режиму, були перейменовані. У Тернопільській області в 
Тернопільському районі перейменовано с. Жотневе на с. Соборне 
відповідно до Постанови Верховної Ради України від 4 лютого 2016 року 
№ 984-VІІІ. 
 

СКОРОЧЕННЯ В ЗБІРНИКУ 
 
км2 – квадратний кілометр 
м. – місто 
р. – рік 
рр. – роки 
с. – село 
табл. – таблиця 
тис. – тисяча 
% – відсоток 
‰ – проміле 

 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ В ЗБІРНИКУ 

 
Тире (–) – явищ не було 
Крапки (…) – відомості відсутні 
Нуль (0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що 

можуть бути виражені використаними в таблиці 
розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці 
не має сенсу 
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1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 
 

Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території 
держави на систему адміністративних одиниць. 

 
Адміністративно-територіальна одиниця – автономна республіка, 

область, район, місто, район у місті, об’єднана територіальна громада, 
селище міського типу, село, селище.  

Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за 
даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України. 

 
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). 

 
Міське і сільське населення. Міське населення – населення, яке 

проживає у міських населених пунктах. Сільське населення – населення, 
яке проживає у сільських населених пунктах. До міських наслених пунктів 
належать міста та селища міського типу, до сільських – села і селища. 

 
Розрахунок (оцінка) чисельності населення – наближене 

визначення чисельності населення на території країни або її частини без 
проведення перепису населення. 

Поточні розрахунки (оцінки) чисельності населення на 1 січня 
базуються на даних останнього перепису населення з урахуванням 
природного і міграційного руху населення, а також змін чисельності 
населення внаслідок адміністративно-територіальних змін. 

 
Розрахунки (оцінки) чисельності населення на 1 січня 2015 та 2016 

років наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності 
населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо 
державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця 
проживання (за 2014, 2015 роки адміністративні дані щодо державної 
реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання – без 
урахування частини зони проведення антитерористичної операції). 

 
Щільність населення – ступінь населеності певної території, 

розраховано діленням чисельності наявного населення на площу території 
країни в цілому чи окремого регіону. Площа території наводиться за 
даними Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області. 
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Середньорічна чисельність населення – розрахована як середня 
арифметична з чисельності на початок і кінець календарного року. 

 
Природний приріст (скорочення) населення – різниця між 

кількістю живонароджених і кількістю померлих. 
 
Природний приріст (скорочення) населення на 1000 осіб 

наявного населення – відношення природного приросту (скорочення) 
населення до середньорічної чисельності наявного населення або різниця 
між загальними коефіцієнтами народжуваності та смертності. 

 
Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між 

кількістю прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі. 
 
Міграційний приріст (скорочення) населення на 1000 осіб 

наявного населення – відношення міграційного приросту (скорочення) 
населення до середньорічної чисельності наявного населення або різниця 
між загальними коефіцієнтами прибуття і вибуття. 

 
Загальний приріст (скорочення) міського та сільського 

населення – сума природного приросту (скорочення), міграційного 
приросту (скорочення) і чисельності населення, яке змінило категорію 
міського на сільське і навпаки внаслідок адміністративно-територіальних 
змін. 

 
Загальний приріст (скорочення) населення на 1000 осіб наявного 

населення – відношення загального приросту (скорочення) населення до 
середньорічної чисельності наявного населення. 
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Формування чисельності населення Тернопільської області 
 

Чисельність населення нашої області зменшується починаючи з 
1994 р. (у цілому по Україні – з 1993 р.). Щорічно область втрачала від 2,3 
тис. осіб у 1995 р. (найменше) до 8,6 тис. осіб у 2001 р. (найбільше). 

Динаміка чисельності наявного населення області з 1990 р. 
відображена на діаграмі: 

 

 
_____________ 
1 За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року. 

 
 
Факторами впливу на зміну чисельності населення є природний та 

міграційний рух, а також адміністративно-територіальні перетворення 
(АТП). 

У нашій області чисельність населення змінюється за рахунок 
природного та міграційного рухів. До кінця 80-х років вирішальну роль у 
формуванні змін чисельності населення відігравав природний приріст, тоді 
як роль міграції була незначною, а в 1990–1993 рр. вплив міграційних 
процесів став вирішальним: чисельність населення в ці роки 
збільшувалась, головним чином, за рахунок міграції (починаючи з 1992 р. 
спостерігалося природне скорочення), а в 1994–2013 рр. зменшення 
чисельності обумовлено як природним, так і міграційним скороченням. 
Починаючи з 2014 р. чисельність населення також зменшується, але 
виключно за рахунок природного скорочення, водночас зафіксовано 
незначний міграційний приріст населення. 
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Вплив природного та міграційного руху на формування чисельності 
населення області з 1990 р. відображено на діаграмі. 

 

 
 
Чисельність наявного населення в області на 1 січня 2016 р. 

становила 1065,7 тис. осіб. Упродовж 2015 р. чисельність населення 
зменшилася на 4,2 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 осіб наявного 
населення становило 4,0 особи. 

 
Складові формування приросту (скорочення) чисельності населення  

в 2015 році 
(осіб) 

У тому числі 

 

Чисель-
ність 

наявного 
населення 
на 1 січня 

2015 р. 

Загальний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

природний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

мігра-
ційний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

приріст, 
скорочення 

(–) 
внаслідок 

АТП 

Чисель-
ність 

наявного 
населення 
на 1 січня 

2016 р. 
       

По області 1069936 –4227 –4477 250 – 1065709 
Міські 
поселення 475797 –561 32 –593 – 475236 
Сільська 
місцевість 594139 –3666 –4509 843 – 590473 
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Загальне скорочення населення області в 2015 р. відбулося за 
рахунок природного скорочення – 4477 осіб, водночас зафіксовано 
міграційний приріст населення – 250 осіб. 

Зменшення чисельності населення в 2015 р. було зареєстровано в 
м. Чортків та 16 районах області. Лише в Тернопільському районі та 
м. Тернополі зареєстровано збільшення чисельності населення. 

Головний чинник формування чисельності населення – природний 
приріст (скорочення) населення. У 2015 р. природне скорочення населення 
спостерігалося в усіх районах області та м. Чорткові. Тільки в м. Тернополі 
був зареєстрований природний приріст населення (523 особи). Рівень 
природного скорочення мав значні відмінності по районах області: 
показник коливався від 0,3 особи на 1000 осіб наявного населення в 
Бучацькому районі до 11,4 у Монастириському районі при обласному 
значенні 4,2. 

Природне скорочення населення є результатом перевищення 
кількості померлих над кількістю живонароджених. Упродовж 2015 р. в 
області народилося 10776 дітей, що в розрахунку на 1000 осіб наявного 
населення становило 10,1 дитини, а померло 15253 особи (14,3 ‰). 
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю 
живонароджених: на 100 померлих – 71 народжений. 

Рівень народжуваності найвищий у Кременецькому (13,0 
народжених на 1000 осіб наявного населення) та Бучацькому (12,9 ‰) 
районах, а найнижчий – у Монастириському (7,5 ‰) та Чортківському 
(7,7 ‰) районах. 

Реальним резервом зменшення природного скорочення населення є 
зниження рівня смертності. Інтенсивність смертності суттєво залежить від 
рівня постаріння населення. У зв’язку з цим найвищий рівень смертності 
зареєстровано в Монастириському (18,9 померлих на 1000 осіб наявного 
населення), Зборівському (18,4 ‰), Чортківському (18,1 ‰) та 
Підгаєцькому (17,9 ‰) районах, серед населення яких спостерігається 
висока питома вага осіб похилого віку. 

Значно менший вплив на формування чисельності населення області 
порівняно з розміром природного приросту (скорочення) населення має 
міграційний приріст (скорочення) населення. 

У 2015 р. в області міграційний приріст населення сформувався за 
рахунок міждержавної міграції: на постійне місце проживання з інших 
країн прибуло 698 осіб, а за межі України вибуло 312 осіб. Основними 
країнами виїзду були: США – 26,9 %, Нігерія – 13,8 %, Польща – 13,5 %, 
Німеччина – 10,3 %. 
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По міжрегіональній міграції зафіксовано міграційне скорочення 
населення: на 4827 вибулих з області припадав 4691 прибулий.   
Найбільше міграційне скорочення сформувалось за рахунок міграції в 
Івано-Франківську область (318 осіб) та м. Київ (248 осіб). 

У 2015 р. міграційний приріст населення відбувся в 9 районах 
області. Найбільший рівень міграційного приросту спостерігався в 
Тернопільському районі (13,5 особи на 1000 осіб наявного населення). 
Разом з тим, у містах Тернополі, Чорткові та 8 районах області було 
зареєстровано міграційне скорочення населення. Переважаючим цей 
показник був у м. Чорткові (10,8 ‰), Монастириському (6,6 ‰) та 
Підгаєцькому (6,2 ‰) районах. 

Третій фактор, що змінює чисельність населення – адміністративно-
територіальні перетворення, які спричиняють зміни в кількості міського та 
сільського населення області та районів. У 2015 р. у Тернопільській 
області до категорій міст обласного значення віднесено міста Бережани та 
Кременець. У зв’язку з даними адміністративно-територіальними 
перетвореннями чисельність наявного населення Бережанського району 
зменшилась на 19784 особи (в тому числі міського – на 18244 особи та 
сільського – на 1540 осіб), а Кременецького – на 21524 особи (все 
населення міське). 
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1.1. Кількість адміністративно-територіальних одиниць1 

 
(на 1 січня) 

Міста 

 Райони 

Об’єднані 
терито-
ріальні 
громади 

усього 
у т.ч. 

обласного 
значення 

Селища 
міського 
типу 

Сільські 
населені 
пункти 

       
1990 16 х 16 1 21 961 
1991 16 х 16 1 21 988 
1992 17 х 16 1 19 1001 
1993 17 х 16 1 19 1008 
1994 17 х 16 1 19 1013 
1995 17 х 16 1 19 1014 
1996 17 х 16 1 19 1016 
1997 17 х 16 1 19 1017 
1998 17 х 16 1 19 1017 
1999 17 х 16 1 19 1017 
2000 17 х 16 1 19 1017 
2001 17 х 17 1 18 1017 
2002 17 х 18 1 17 1018 
2003 17 х 18 1 17 1018 
2004 17 х 18 1 17 1019 
2005 17 х 18 1 17 1020 
2006 17 х 18 1 17 1020 
2007 17 х 18 1 17 1021 
2008 17 х 18 1 17 1022 
2009 17 х 18 1 17 1023 
2010 17 х 18 1 17 1023 
2011 17 х 18 1 17 1023 
2012 17 х 18 1 17 1023 
2013 17 х 18 1 17 1023 
2014 17 х 18 2 17 1023 
2015 17 х 18 2 17 1022 
2016 17 14 18 4 17 1023 

______________ 
1 За даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України. 
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1.2. Чисельність наявного населення 
 

(на 1 січня) 

У тому числі Питома вага у загальній 
чисельності, відсотків  

Чисельність 
наявного 
населення, 
тис. осіб міське сільське міського 

населення 
сільського 
населення 

      
1990 1171,5 487,5 684,0 41,61 58,39 
1991 1175,1 494,1 681,0 42,05 57,95 
1992 1177,1 499,4 677,7 42,43 57,57 
1993 1180,3 505,0 675,3 42,79 57,21 
1994 1180,3 509,4 670,9 43,16 56,84 
1995 1177,7 511,4 666,3 43,42 56,58 
1996 1175,4 512,0 663,4 43,56 56,44 
1997 1172,3 512,0 660,3 43,67 56,33 
1998 1168,4 512,8 655,6 43,89 56,11 
1999 1163,9 512,3 651,6 44,02 55,98 
2000 1156,9 504,9 652,0 43,64 56,36 
2001 1149,9 495,3 654,6 43,07 56,93 
20021 1142,4 485,6 656,8 42,50 57,50 
2003 1134,2 483,6 650,6 42,64 57,36 
2004 1126,6 481,6 645,0 42,75 57,25 
2005 1119,6 478,5 641,1 42,74 57,26 
2006 1112,1 476,9 635,2 42,88 57,12 
2007 1105,4 475,5 629,9 43,01 56,99 
2008 1098,6 474,3 624,3 43,17 56,83 
2009 1093,3 474,0 619,3 43,36 56,64 
2010 1088,9 474,7 614,2 43,60 56,40 
2011 1084,1 474,7 609,4 43,79 56,21 
2012 1080,4 474,9 605,5 43,96 56,04 
2013 1077,3 475,2 602,1 44,11 55,89 
2014 1073,3 475,1 598,2 44,27 55,73 
2015 1069,9 475,8 594,1 44,47 55,53 
2016 1065,7 475,2 590,5 44,59 55,41 

_____________ 
1 Тут і надалі (табл. 1.3) за даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року. 
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1.3. Територія та щільність наявного населення 
 

(на 1 січня) 

 Територія, 
км2 

Щільність  
наявного населення, 

осіб на 1 км2 
   

1990 13824 84,7 
1991 13824 85,0 
1992 13824 85,1 
1993 13824 85,4 
1994 13824 85,4 
1995 13824 85,2 
1996 13824 85,0 
1997 13824 84,8 
1998 13824 84,5 
1999 13824 84,2 
2000 13824 83,7 
2001 13824 83,2 
20021 13824 82,6 
2003 13824 82,0 
2004 13824 81,5 
2005 13824 81,0 
2006 13824 80,4 
2007 13824 80,0 
2008 13824 79,5 
2009 13824 79,1 
2010 13824 78,8 
2011 13824 78,4 
2012 13824 78,2 
2013 13824 77,9 
2014 13824 77,6 
2015 13824 77,4 
2016 13824 77,1 

______________ 
1 Див. виноску до табл. 1.2. 
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1.4. Формування чисельності населення 
 

Тис. осіб На 1000 осіб наявного населення 

 
загальний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

природний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

міграційний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

загальний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

природний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

міграційний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

Міські поселення та сільська місцевість 
1990 3,6 1,7 1,9 3,1 1,4 1,7 
1991 2,0 0,4 1,6 1,7 0,4 1,3 
1992 3,2 –0,1 3,3 2,7 –0,1 2,8 
1993 0,0 –1,4 1,4 0,0 –1,2 1,2 
1994 –2,6 –2,0 –0,6 –2,2 –1,7 –0,5 
1995 –2,3 –2,0 –0,3 –2,0 –1,7 –0,3 
1996 –3,1 –2,9 –0,2 –2,6 –2,4 –0,2 
1997 –3,9 –3,9 0,0 –3,3 –3,3 0,0 
1998 –4,5 –3,6 –0,9 –3,9 –3,0 –0,9 
1999 –7,0 –5,4 –1,6 –6,0 –4,7 –1,3 
2000 –7,0 –5,2 –1,8 –6,1 –4,4 –1,7 
2001 –8,6 –6,2 –2,4 –7,5 –5,4 –2,1 
2002 –7,0 –5,9 –1,1 –6,2 –5,2 –1,0 
2003 –7,6 –6,3 –1,3 –6,7 –5,6 –1,1 
2004 –7,0 –5,1 –1,9 –6,3 –4,5 –1,8 
2005 –7,5 –5,8 –1,7 –6,7 –5,2 –1,5 
2006 –6,7 –4,9 –1,8 –6,1 –4,4 –1,7 
2007 –6,8 –5,1 –1,7 –6,1 –4,5 –1,6 
2008 –5,3 –3,8 –1,5 –4,8 –3,5 –1,3 
2009 –4,4 –3,2 –1,2 –4,1 –2,9 –1,2 
2010 –4,8 –3,8 –1,0 –4,4 –3,5 –0,9 
2011 –3,7 –2,9 –0,8 –3,4 –2,6 –0,8 
2012 –3,1 –2,6 –0,5 –2,9 –2,5 –0,4 
2013 –4,0 –2,9 –1,1 –3,7 –2,7 –1,0 
2014 –3,4 –3,5 0,1 –3,2 –3,3 0,1 
2015 –4,2 –4,5 0,3 –4,0 –4,2 0,2 
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Продовження табл. 1.4 
Тис. осіб На 1000 осіб наявного населення 

 
загаль- 
ний 

приріст, 
скоро-

чення (–) 

природ-
ний 

приріст, 
скоро-

чення (–) 

мігра-
ційний 
приріст, 
скоро-

чення (–) 

приріст, 
скоро-

чення (–) 
внаслі-
док 

адміні-
стра-
тивно-
терито-
ріальних 
перетво-
рень 

загаль- 
ний 

приріст, 
скоро-

чення (–) 

природ-
ний 

приріст, 
скоро-

чення (–) 

мігра-
ційний 
приріст, 
скоро-

чення (–) 

приріст, 
скоро-

чення (–) 
внаслі-
док 

адміні-
стра-
тивно-
терито-
ріальних 
перетво-
рень 

Міські поселення 
1990 6,6 4,2 6,8 –4,4 13,4 8,6 13,8 –9,0 
1991 5,3 3,8 6,0 –4,5 10,7 7,7 12,1 –9,1 
1992 5,6 3,2 3,3 –0,9 11,2 6,3 6,7 –1,8 
1993 4,4 2,5 1,9 – 8,7 5,0 3,7 – 
1994 2,0 1,9 0,1 – 3,9 3,7 0,2 – 
1995 0,6 1,7 –1,1 – 1,2 3,3 –2,1 – 
1996 0,0 1,3 –1,3 – 0,0 2,7 –2,7 – 
1997 0,8 0,8 0,0 – 1,6 1,6 0,0 – 
1998 –0,5 0,8 –1,3 – –1,0 1,5 –2,5 – 
1999 –7,4 –0,2 –7,2 – –14,5 –0,3 –14,2 – 
2000 –9,6 –0,2 –9,4 – –19,2 –0,3 –18,9 – 
2001 –10,0 –0,5 –9,5 – –20,4 –1,1 –19,3 – 
2002 –1,6 –0,3 –1,3 – –3,4 –0,7 –2,7 – 
2003 –2,0 –0,0 –2,0 – –4,1 –0,1 –4,0 – 
2004 –3,1 0,2 –3,3 – –6,5 0,5 –7,0 – 
2005 –1,6 0,1 –1,7 – –3,4 0,2 –3,6 – 
2006 –1,4 0,4 –1,8 – –3,0 0,7 –3,7 – 
2007 –1,2 0,3 –1,5 – –2,5 0,6 –3,1 – 
2008 –0,3 0,6 –0,9 – –0,5 1,3 –1,8 – 
2009 0,7 0,9 –0,2 – 1,4 1,9 –0,5 – 
2010 –0,0 0,6 –0,6 – –0,0 1,3 –1,3 – 
2011 0,2 0,8 –0,6 – 0,4 1,6 –1,2 – 
2012 0,3 0,7 –0,4 – 0,7 1,6 –0,9 – 
2013 –0,1 0,7 –0,8 – –0,2 1,4 –1,6 – 
2014 0,7 0,4 0,3 – 1,4 0,9 0,5 – 
2015 –0,6 0,0 –0,6 – –1,2 0,0 –1,2 – 
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Продовження табл. 1.4 
Тис. осіб На 1000 осіб наявного населення 

 
загаль- 
ний 

приріст, 
скоро-

чення (–) 

природ-
ний 

приріст, 
скоро-

чення (–) 

мігра-
ційний 
приріст, 
скоро-

чення (–) 

приріст, 
скоро-

чення (–) 
внаслі-
док 

адміні-
стра-
тивно-
терито-
ріальних 
перетво-
рень 

загаль- 
ний 

приріст, 
скоро-

чення (–) 

природ-
ний 

приріст, 
скоро-

чення (–) 

мігра-
ційний 
приріст, 
скоро-

чення (–) 

приріст, 
скоро-

чення (–) 
внаслі-
док 

адміні-
стра-
тивно-
терито-
ріальних 
перетво-
рень 

Сільська місцевість 
1990 –3,0 –2,5 –4,9 4,4 –4,4 –3,7 –7,1 6,4 
1991 –3,3 –3,4 –4,4 4,5 –4,9 –5,0 –6,5 6,6 
1992 –2,4 –3,3 0,0 0,9 –3,5 –4,8 0,0 1,3 
1993 –4,4 –3,9 –0,5 – –6,5 –5,8 –0,7 – 
1994 –4,6 –3,9 –0,7 – –6,9 –5,7 –1,2 – 
1995 –2,9 –3,7 0,8 – –4,4 –5,6 1,2 – 
1996 –3,1 –4,2 1,1 – –4,7 –6,3 1,6 – 
1997 –4,7 –4,7 0,0 – –7,1 –7,2 0,1 – 
1998 –4,0 –4,4 0,4 – –6,1 –6,7 0,6 – 
1999 0,4 –5,2 5,6 – 0,6 –8,0 8,6 – 
2000 2,6 –5,0 7,6 – 4,0 –7,7 11,7 – 
2001 1,4 –5,7 7,1 – 2,1 –8,6 10,7 – 
2002 –5,4 –5,6 0,2 – –8,2 –8,5 0,3 – 
2003 –5,6 –6,3 0,7 – –8,7 –9,7 1,0 – 
2004 –3,9 –5,3 1,4 – –6,1 –8,3 2,2 – 
2005 –5,9 –5,9 0,0 – –9,2 –9,2 0,0 – 
2006 –5,3 –5,3 –0,0 – –8,5 –8,3 –0,2 – 
2007 –5,6 –5,4 –0,2 – –8,9 –8,5 –0,4 – 
2008 –5,0 –4,4 –0,6 – –8,1 –7,2 –0,9 – 
2009 –5,1 –4,1 –1,0 – –8,3 –6,7 –1,6 – 
2010 –4,8 –4,4 –0,4 – –7,7 –7,1 –0,6 – 
2011 –3,9 –3,7 –0,2 – –6,4 –6,0 –0,4 – 
2012 –3,4 –3,3 –0,1 – –5,6 –5,5 –0,1 – 
2013 –3,9 –3,6 –0,3 – –6,5 –5,9 –0,6 – 
2014 –4,1 –3,9 –0,2 – –6,8 –6,5 –0,3 – 
2015 –3,6 –4,5 0,9 – –6,2 –7,6 1,4 – 

 



 

 

 


