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Геннадій Москаль, голова Закарпатської обласної державної адміністрації, 24 

вересня 2018 року на своєму офіційному веб-сайті в публікації «Закарпаття 

впевнено демонструє стабільність у збереженні чисельності населення» 

http://moskal.in.ua/?p=41779 зробив кілька заяв про демографічну ситуацію в 

Закарпатській області. Цю інформацію згодом повідомило чимало обласних 

видань, тому ми вирішили дослідити її правдивість. 

ТЕЗА 1. У краї, на відміну від інших регіонів України, й надалі зберігається 

демографічна стабільність. 

 

ВЕРДИКТ: НАПІВПРАВДА. 

 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ. Згідно з інформацію Державної служби 

статистики України про чисельність наявного населення України на 1 січня 

2018 року 

(http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_chnn201

8.pdf) не у всіх регіонах держави немає демографічної стабільності. Так, у 

Закарпатській області найменший показник скорочення загального приросту 

населення (-622), однак у Дніпропетровській області спостерігається 

позитивна динаміка за цим показником (+729). Саме тому категорично 

стверджувати, що в усіх областях України не зберігається демографічна 
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стабільність, не варто. До того ж на Закарпатті все ж спостерігався хай 

найменший, та все ж від’ємний показник загального приросту населення. 

 

ДОДАТОК 1. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2018 року. 

Формування чисельності населення у 2017 році. Джерело: Державна служба 

статистики України 

(http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_chnn201

8.pdf). 

 

ТЕЗА 2. З моменту останнього загальнонаціонального перепису населення 

України у 2001 році чисельність закарпатців практично не змінюється. 

ВЕРДИКТ. ПРАВДА. 
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АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ. Відповідно до даних, оприлюднених на сайті 

Головного управління статистики в Закарпатській області 

(http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/dem/2018/nasel_1995-2017.pdf), 

чисельність населення Закарпаття дійсно практично не змінюється (із 1995 

року до 2018 чисельність наявного населення щороку знижувалася чи 

збільшувалася порівняно небагато – на кілька тисяч). 

 

ТЕЗА 3. Щорічний показник приросту населення переважно відзначається 

позитивною динамікою. 

ВЕРДИКТ. БРЕХНЯ. 

 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ. Згідно з даними, оприлюдненими на сайті 

Головного управління статистики в Закарпатській області, чисельність 

населення Закарпаття 

(http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/dem/2018/nasel_1995-2017.pdf) 

переважно відзначається негативною динамікою. Так, із 1995 до 2008 року 

чисельність населення щороку поступово знижувалася на одну-сім тисяч. 

Упродовж 2009-2015 рр. чисельність населення збільшувалася. Однак із 

2015-го до 2018-го знову розпочалася негативна динаміка: чисельність 

наявного населення щороку знижується на 400-600 осіб. Отже, за 23 роки 

позитивна динаміка була тільки впродовж 6 років. 

 

ДОДАТОК 2. Населення Закарпатської області 1995-2018. Джерело:  

Головне управління статистики в Закарпатській області 

(http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/dem/2018/nasel_1995-2017.pdf). 
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ТЕЗА 4. Згідно зі статистичними даними, нині на Закарпатті проживають 

1,257 мільйона осіб, за переписом 2001 року – 1,258 мільйона, у 1989 році – 

1,252 мільйона. Показово, що область належить до тієї половини регіонів 

України, де фіксується міграційний приріст населення. 

 

ВЕРДИКТ. ПРАВДА 

 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ. На 1 вересня 2018 року в Закарпатській області 

мешкає 1 257 124 особи, що підтверджують дані, оприлюднені на сайті 

Головного управління статистики в Закарпатській області  

(www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/dem/2018/nasel_0109_2018.pdf). За даними 

Всеукраїнського перепису населення 2001 року на Закарпатті мешкало 1258,3 

осіб (http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/dem/2018/nasel_1995-2017.pdf). А в 

1989 р. у краї проживало 1252, 288 мешканців (http://pop-

stat.mashke.org/ukraine-division.htm). 

 За інформацією Державної служби статистики України  

(http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_migr.asp) у січні-

серпні 2018 р. у Закарпатській області фіксують міграційний приріст 

населення (41 особа). Міграційний приріст також є Волинській, 

Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Одеській, 

Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій областях. 

 

ДОДАТОК 3. Міграційний рух у січні-серпні 2018 року. Джерело: Державна 

служби статистики України  

(http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_migr.asp) 

 

ТЕЗА 5. Закарпаття входить у п’ятірку областей з переважанням сільського 

населення над міським. 
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ВЕРДИКТ. ПРАВДА. 

 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ. За інформацією Державної служби статистики 

України 

(http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_chnn201

8.pdf) на 1 січня 2018 року питома вага сільського населення У Закарпатській 

області становить 63 %. Сільське населення переважає над міським також у 

таких областях: Чернівецькій (56,94), Івано-Франківській (56), 

Тернопільській (55,08), Рівненській (52,53). Отже, Закарпатська область — 

перша в Україні за переважанням сільського населення над міським. 

ДОДАТОК 4.  

Питома вага сільського населення в областях України на 1 січня 2018 року . 

Джерело : Державна служба статистики України 

(http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_chnn201

8.pdf).  
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