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Загальна чисельність населення

України 

01.01.2021 р. – 43,5 млн осіб.

01.06.2022 р. – 38,4 млн осіб. 

01.01.1917 р. – 38,8 млн осіб.

Смертність в Україні

9-те місце у світі у 2022 р. ––

12,7 ‰, як у 1991 р.   

Географія 

населення України 

під час війни з 

Росією – головні 

зміни.

Смертність



У наслідок війни:

• скоротилось загальна 

чисельність населення до 

38,4 млн осіб; 

• змінили своє проживання 

12,2 млн осіб.

Географія 

населення України 

під час війни з 

Росією – головні 

зміни.

Знелюднення



2022 р. – виїхали за межі 

України 5,1 млн громадян.

1941 р. – евакуйовано

3,5 млн громадян УРСР.

1916 р. – евакуйовано

1,0 млн осіб з України.

Географія 

населення України 

під час війни з 

Росією – головні 

зміни.

Тимчасово 

переміщені 

особи



Змінили своє проживання у 

наслідок війни, млн осіб 

• у межах України – 7,1;

• за межами України – 5,1;

Всього – 12,2.

Прибули у міграційних потоках 

України 12,6 млн осіб за 

2002 – 2021 рр.

Проживало у сільській 

місцевості України станом на 

01.01.2021 р.  12,5 млн осіб.

Географія 

населення України 

під час війни з 

Росією – головні 

зміни.

Переміщення



Змінили у наслідок війни 

своє проживання у межах 

України 7,1 млн осіб.

Проживало у Західній 

Україні станом на 

01.01.2022 р. 7,0 млн осіб.

Географія 

населення України 

під час війни з 

Росією – головні 

зміни.

Перерозподіл



Евакуйовано поїздами 
«Укрзалізниці» від 

24 лютого до 14 травня 
2022 р. майже 3,8 млн осіб.

Проживало у Донецькій 
області станом на 
01.01.2022 р. 4,0 млн осіб.

Географія 

населення України 

під час війни з 

Росією – головні 

зміни.

Евакуація



За межі України у наслідок 

війни виїхали 5,1 млн осіб.

Всього у Києві, Одесі й Харкові 

станом на 01.01.2022 р. 

проживали  5,4 млн осіб.

Географія 

населення України 

під час війни з 

Росією – головні 

зміни.

Українці за 

кордоном



За межі України у наслідок війни 

виїхали 5,1 млн осіб:

• 2,9 до Польщі = м. Київ;

• 0,8 до Німеччини = м. Львів;

• 0,7 до Румунії  = м. Запоріжжя;

• 0,5 до Угорщини = м. Миколаїв.

Повернулись станом на 19.04.2022 р.   

1,0 млн осіб = м. Одеса.

Географія 

населення України 

під час війни з 

Росією – головні 

зміни.

Міграційні 

потоки



За межами України у 

наслідок війни  перебуває 

2,0 млн дітей.

Всього у Західній Україні, 

Закарпатті, Буковині станом 

на 01.01.2022 р. було         

1,9 млн дітей.

Географія 

населення України 

під час війни з 

Росією – головні 

зміни.

Діти



За межі України у 

наслідок війни виїхали                     

0,6 млн школярів. 

Навчались у Галичині на 
початку 2021/2022 
навчального року 

0,6 млн школярів.

Географія 

населення України 

під час війни з 

Росією – головні 

зміни.

Школярі



• Нова національна система розселення

• Повернення населення

• Нові міжрегіональні пропорції

• Відновлені міста і села

• Нова Українська школа

Географія населення 

України під час війни з 

Росією – головні зміни.

Майбутнє



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Український освітянський 

видавничий центр

orioncenter@ukr.net тел.: (067) 543 05 26
www.orioncenter.com.ua тел.: (097) 330 10 83


