Прес–випуск
До Всесвітнього дня народонаселення
Головне управління статистики інформує. На початок 2019 року чисельність наявного
населення в області становила 1373,3 тис. осіб, із них у міських поселеннях – 607 тис., у
сільській місцевості – 766,3 тис. Упродовж 2018 року чисельність населення зменшилась на 4,2
тис. осіб, у тому числі у сільській місцевості – на 5 тис., водночас у міських поселеннях –
збільшилась на 0,8 тис. Зменшення чисельності населення зафіксовано в усіх містах обласного
значення та районах, крім міст Івано-Франківська, Калуша та Коломиї. Загалом за останні три
роки чисельність населення Івано-Франківщини зменшилась на 9,1 тис. осіб, в основному, за
рахунок природного скорочення, рівень якого у 2018 році склав 3,5 особи на 1000 наявного
населення проти 1,5 особи у 2015 році.
У територіальному розрізі серед міст обласного значення найбільше мешканців
проживає у м.Івано-Франківську (260,6 тис. осіб), найменше – у м.Бурштині (15,5 тис.),
серед районів найбільш чисельними є Надвірнянський (115 тис. осіб), Коломийський (97,4 тис.)
та Косівський (87,2 тис.) райони, найменшими за чисельністю – Верховинський (30,6 тис.) та
Галицький
(42,5 тис. осіб) райони.
Для статевої структури населення Прикарпаття, як і в цілому по державі, залишається
характерною перевага жінок. На початок 2019 року в області їх було на 73,7 тис. (на 11,6 %)
більше, ніж чоловіків. На кожну тисячу жінок в середньому припадає 898 чоловіків (у
середньому по Україні – 864), у тому числі в міських поселеннях – 881, у сільській місцевості –
911. Серед міст та районів області найбільшим цей показник є у Верховинському районі
(953), найменшим – у м.Коломиї (858).
В області сформована структура населення, для якої характерна порівняно висока частка
дітей у віці 0–15 років (18,2%), разом з тим питома вага населення у віці 60 років і старшому
складає 20,3%. В цілому по державі частка осіб у віці 0–15 років є нижчою (16,3%), а частка
осіб у віці 60 років і старшому – вищою (23,4%).
Середній вік населення області склав 39,5 року (37,1 – у чоловіків та
41,7 – у жінок).
Середній вік населення у міських поселеннях склав 39,4 року (37,2 – у чоловіків та 41,3 – у
жінок) і є дещо нижчим, ніж у сільській місцевості – 39,6 року (37,1 та 42 відповідно).
Упродовж 2018 року в області народилось 12,6 тис. немовлят, у тому числі у міських
поселеннях – 5,2 тис., у сільській місцевості – 7,4 тис. Рівень народжуваності в області є вищим
середнього по Україні (8,7‰), проте порівняно з 2017 роком він зменшився з 9,7 до 9,2
живонароджених на 1000 осіб наявного населення. За рівнем народжуваності серед регіонів
держави Івано-Франківщина посідає 7 місце. Серед районів області найвищий рівень
народжуваності спостерігався у м.Яремче (12,3 живонароджених на 1000 осіб наявного
населення) та Верховинському районі (11,9‰), найнижчий – у м.Коломиї та Снятинському
районі (по 7,5‰).
Довідково: Щорічно, 11 липня в усьому світі відзначають Всесвітній день
народонаселення, встановлений ООН у 1989 році. За даними ООН, зараз на Землі проживає 7,7
млрд. осіб.
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