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                                           Визначення розрахунку населення для останнього року DESCRIPTION OF POPULATION ESTIMATES FOR LATEST YEAR
                                                 Наведеного у цьому запитальнику  GIVEN IN THIS QUESTIONNAIRE

                  З метою занесення інформації по опису національних розрахунків населення до СД ООН  In order that the description of national population estimates on file in the Statistics Division of
          повністю та точно бажано надати метод їх складання.   the United Nations is accurate and complete, it is desirable to provide the method of their construction
          для підтвердження або перегляду. Питання нижче відносяться до покриття даних, та методів розрахунку. Це необхідно   for confirmation or revision.  The questions below relate to coverage of data, and method of estimation. It is required
            щоб відмітка (Х) була занесена у клітинку що слідує за словами що найкраще відображають умови розрахунків that a check mark (X) be entered in the box following the words which best describe the estimates in terms
             ціх питань. of these questions.

             1.  COVERAGE OF DATA Охоплення даних

                    У відповідності д визначень наданих у загальній інструкції (див лист названий Інструкція) In conformity with definition given in general instructions (see sheet titled "Instructions"),
            розрахунки повинні відноситися до населення де факто. З метою підтвердження точного складу населення estimates should relate to de facto population. In order to clarify the exact composition of the population, 
           будь-ласка позначте наступні клітинки Х точне розташування кожної наведеної групи, тобте як це було.  please indicate in the following check box with an "X" the exact disposition of each group listed, i.e. whether it was
             included, excluded or population group not applicable. Specify years to which description refers to:

   Estimated total population
                              Population Group    for year 20_ _

Включено Виключено Not не применимо
Included Excluded applicable

           (a) Кочевники Nomads...................................... Х
           (b) Особи що мешкають у віддіалени х областях Persons living in remote are Х
           (c) Military, naval and diplomatic personnel and their families Х
військовий та дипломатичний персонал та їх родини поза межами країни located outside the country.
           (d) Моряки торгового та риболовного флоту що мешкают у країні але Mercha Х
              знаходилися у морі під час перепису (включаючи тих хто не мав  sea at the time of the census (including those who have no
              іншого місця проживання окрім каюти на кораблі) place of residence other than their quarters aboard ship)
           (e) Цивільні громадяни тимчасово у іншій країні як сезонні Civilian residents temporarily in another country as seasonal
               робітники workers...............… Х
           (f) Цивільні громадяни що перетинають кордон щоденно для праці Civilian residents who cross a frontier daily to work in
              у іншій країні another country....................................… Х
           (g) Цівільні працівникі відмінні від зазначених у (с) (е) та (f)  Civilian residents other than those in (c), (e), and (f)
               працюючи у іншій країні.......................................... Х
           (h) Цивільні громадяни інші ніж (с)-(g) тимчасово Civilian residents other than those in (c)-(g), temporarily
               відсутні у країні absent from the country........................... Х
           (i) Іноземний військовий та дипломатичний персонал їх Foreign military, naval and diplomatic personnel and their
              родини розміщені у країні families located in the country.… Х
           (j) Цивільні іноземці у країні як сезонні Civilian aliens temporarily in the country as seasonal
                працівники workers......................................… Х
           (k)  Цивільні іноземці що перетинають кордон щоденно для роботиCivilian aliens who cross a frontier daily to work in
               у іншій країні another country...................................... Х
           (l) Цивільні іноземці інші ніж (i) j та k Civilian aliens other than those in (i), (j), and (k)
               працюючи у нішій країні working in another country.......… Х
           (m) Цивільні іноземці інші ніж (і)- (l) тимчасово Civilian aliens other than those in (i)-(l), temporarily
               у країні in country..............................… Х
           (n) Транзитні на кораблях у заливах під час перепису Transients on ships in harbour Х
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2. METHOD OF ESTIMATION Методи розрахунку

    a) Total population Загальне  населення
       Рорахунки загального населення країни осікльки всі можуть складатися з різних підходів.Estimates of total population for a country as a whole may be constructed by a variety of means.
       Позначте позначкою Х метод використаний у створені останнього розрахунку населення Please indicate by a check mark [X] the method used in constructing the latest population estimate
    за (дата)   Зазначуючи джерела "базових даних" та "метод часових корегувань"  for (date) ____________________ , indicating the source of "base data" and the "method of time adjustment".
      якщо ці публікації вже наявні з описанням використаних методів, будь ласка включіть їх If there are publications readily available with the description of methods used, please include them
      у відповідь на цей запитальник in reply to this questionnaire.

      Базові дані  Base Data
        
         1- Continuous population register Неперервна реєстрація населення  [ ]

         2-  Повний перепис проведений (дата) Complete census taken (date) 05.12.2001 р.[Х]
              i) населення яке переписали під час останнього перепису population actually enumerated [ ]
             ii) населення скореговано з урахуванням % неперписаних population adjusted to take account of ________ % underenumeration

         3-Вибіркове опитування проводилося (дата) Sample survey taken (date) ______________________ [ ]           

         4- Частковий перпис або часткова реєстрація (дата) Partial census taken or partial registration (date) ____________
           Опішіть (Please describe)___________________________________________________
             ____________________________________________________________________

         5- Не переписне підрахування (дата)Non-censal count of (date)_______________________ [ ]
          опішіть метод   (describe method) __________________________________________________
             ____________________________________________________________________

         6- Прогнозний розрахунок отриманий з джерел іншиих ніж підрахунок Conjectual estimate derived by means other than counting  [ ]
            Опішіть метод (describe method) _____________________________________________________________________________________
            _______________________________________________________________________________________________________

      Метод часових корегувань Method of time adjustment

         1- Базові дані зберігаються щорічно реєстрацією населення Base data secured annually by population register [ ]
         2- Накладанням статистики народжень та смертей (природний приріст) та міграції[X]                                                              (Applying statistics of births and deaths (natural increase), and migration
              i) Реєструєма статистика природного рухуRegistered vital statistics [ ]
             ii) Статситика природного руху скорегована для неповнісності Vital statistics adjusted for incompleteness [ ]

         3- Накладанням статистики народження та смертей (природного прирісту) але без урахування міграції  Applying statistics of births and deaths (natural increase), but no account taken of migration
              i)Реєструєма статситика природного руху Registered vital statistics [ ]
             ii) Статситика природного руху скорегована для неповнісності Vital statistics adjusted for incompleteness [ ]
         4- Екстрапольована математично з переписів проведених (дата)Extrapolating mathematically from censuses taken (dates)_________________, ________________,
           та  and ______________________________. Наведіть формулу Please give formula:_______________________________________________
            _______________________________________________________________________________________________________
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         5- Прикладаючи припущений темп збільшення, не отриманий завдяки математичній екстраполяції або інтрполяції але оснований на:Applying an assumed rate of increase, not derived by mathematical extrapolation or interpolation but based on:

              i) Припущень щодо смертності фертильності міграції Assumption with respect to mortality, fertility, migration [ ]

             ii) Припущенню щодо смертності, фертильності але не беручи до уваги міграцію. Assumption with respect to mortality, fertility, but no account taken of migration [ ]

            iii) Інши припущені темп Other assumed rate [ ]
                Якщо позначено наведіть використаний темп, і вкажіть як його було отримано If (i), (ii) or (iii) is checked, please give rate used, and describe how obtained:_______________
                __________________________________________________________________________________________________
                __________________________________________________________________________________________________

         6- Без часових коригувань (базові дані залишені без змін )No time adjustment (base figure held constant) [ ]

         7- Інше - пояснітьOther (explain)___________________________________________________________________________________

      b) Населення за віком та статтю Population by age and sex
         Рощрахунки населення у відповідності до віку та статі за припущенням мають мати аналогічній до базових даних склад Estimates of population according to age and sex are assumed to be constructed on the same base data
         як і у загальному розрахунку. Водночас деякі додаткові фактори можуть мати вплив на віковий розподіл as are the total estimates.  However, certain additional factors may affect age distributions
         eрозрахованих з переписів перепису або з вибіркових обстежень Наведіть ніжче корективу (и) stimated from census enumerations or from sample surveys. Please indicate below the adjustment(s)
        зроблені у базовому віковому розподілі використан для побудови розрахунків наведених у Таблиці 2 та 4. made in the basic age distribution used to construct estimates shown in Tables 2 and 4.

Корегування у базі         Adjustments in base

              1) Не основані на населенні щойно переписаному на різноманітних вікових категоріях або розрахованих на результатах опитування  None-based on population actually enumerated at various ages or estimated from survey results [ ]
              2)  Переписане населення або населення розраховане з резульатів опитування скореговано для врахуванняEnumerated population or population estimated from survey results adjusted to take account of
                  непереписаних у ріхноманітному віці underenumeration at various age  [Х]
              3)  Базовий віковий розподіл зглажений тобто - скорегований для усунення ефекту цифрових преференцій у зазначенні віку Base age distribution "smoothed", i.e., adjusted to remove effects of digit preference in age reporting [ ]

        Метод часових корегувань  Method of time adjustment
         Розподілення розрахованого населення у відповідності до віку та статі можливо також зробити схожими методами  Distribution of estimated population according to age and sex may also be made by same methods
           як ті що використані для отримання прогнозної загальної кількості, або їх можливо отримати розподіленням розрахунку as used to obtain the projection of the total figure, or it may be derived by distributing the estimate
        у відповідності до відсоткових показників населення у кожній віково-статтєвій групі під час перпису Зазначте   according to the percentage of population in each age-sex group at time of census.  Please indicate
          нижче метод використаний для складання віково-статтєвого розподілу в останньому розрахунку наведеного у таблиці 2. below the method used in constructing the age-sex distribution of the latest estimate shown in Table 2.

           1- Накладенням справжнього або припущеного природного приросту та міграції Applying actual or assumed natural increase and migration [Х]
           2- Накладанням справжнього або припущеного природного приросту Applying actual or assumed natural increase alone [ ]
           3- Розподілу загально розрахованого у відповідності до відсоткових часток населення кожної віково- статтєвої групи Distributing the total estimate according to percentage of population in each age-sex group
         в час перепису вибіркового обстеження     at time of census of sample survey [ ]
           4-  Іншим шляхом (опішіть) By other means (describe)________________________________________________________________________
              _________________________________________________________________________________________________
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      Диспозиція невідомого віку Disposition of unknown age

        Якщо частота категорії невідомого віку в таблиці 2 та 4 дорівнює нулю зазначте нижче If frequency in unknown age category of tables 2 and 4 is zero, please indicate below whether;
        у підготуванні розрахунків in the preparation of the estimates:

            1- Вік було призначено особам в яких вік не зазначено у переписі або вибірковому питуванні. An age has been assigned to persons for whom age did not appear in the census or sample survey [ ]

            2- Частку категорії невідомого віку було пропорційно розподілено середвідомих років Frequency in unknown age category has been distributed proportionately among known ages [Х] - стосотвно табл.2

            3-Частка невідомого віку під чс перепису або опитування дорівнювала нулю The frequency of unknown age appearing in the census or survey was zero [ ]

    c) Міське та сільське населення та населення столиць Urban and rural population, and the population of cities

      Пост-переписові розрахункі міського та сільського населення, або населення в окремих містах може бути Post-censal estimates of the urban and rural population, or the population of individual cities, can be
       проведено різним чином. В Україні постіна реєстрація населення дозволяє оновляювати  місцеві made in various ways. In some countries continuous population registers permit the up-dating of local
       розрахунки населення у відповідності до зареєсрованого балансу народжень, смертей та  зміни міста проживання . У деяких population estimates according to registered balances of births, deaths, and changes of residence.  In some
     країнах, можливо періодичні опитування дозволяють оновлювати міські або городські розрахунки населення. У деяких  countries, perhaps, periodic surveys permit the up-dating of urban or city population estimates. In some
       країнах  по відношенню до пост-переписних розрахунків загального населення , розрахунки міського або городського населення countries, in relation to post-censal estimates of total population, estimates of urban, or city population
       може визначатися екстраполяцією процентного відношення всього міського або городського у місті, населення.  may be determined by an extrapolation of the percentage of urban in total, or city in urban, population.
      У деяких країнах міське та городське населення може бути визначено на основі рівня зростаня міського або городського In some countries, urban and city population may be determined on the basis of rates of growth of urban
       населення обстеженого в останній період  шляхом припущення продовження такого рівня зростання. Інші or city,  population observed over  a past period, by assuming such rates of growth to continue.  Other
       методи також можливі. Зазначте нижче чкий метод використано у пост-переписних розрахунках міськогоmethods are also possible.  Please indicate below the method used in making post-censal estimates of urban
      та сільського або городського населення. and rural, or of city population.

                                                                Міське Urban               Городське City
                                                               Населення population         населення  population
                                                          __________________    _________________

          1- Реєстрація населення Population registers.…        [Х]                [Х]

          2- Опитування інші ніж перепис Surveys, other than a census.            [ ]                [ ]

          3- Екстраполяція процентних показників Extrapolation of percentage            [ ]                [ ]

          4- Спостережений темп зростання, припущено що продовжується Observed rate of growth, assumed to continue..       [ ]                [ ]

          5- Іншими шляхами опішіть By other means(describe)______________________________________________________________________________
             ______________________________________________________________________________________________________
             ______________________________________________________________________________________________________
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 Bibliography of Demographic Statistics

       З метою забезпечення оновлюваності бібліографічної інформації ви In order to bring up to date the bibliographical information you kindly
     що ви надали з минулорічним запитальником зазначте нижче публікації які supplied with last year's questionnaire, please list below publication which
    були випущені з того часу або будуть випущені незабаром have become avaliable since that time or are to be issued in the near future
    що містять результати вашого останнього перепису населенняабо опитуваня (видання  за №№ 1-19) та поточні which contain results of your latest population census or survey, and current
    статистичні дані про розрахунки населення, статистку природного рух\у та міжнародної міграції  (видання за №№ 20-23)statistics on population estimates, vital statistics and international migration.

        Ця інформація необхідна для підтримки та укладання This information is being requested for the purpose of compiling and maintaining
    поточної бібліографії демографіної статистики.Цитування повинно a current bibliography of demographic statistics. The citations should,
    бути наведено у формі зручної для посилань, я саме , назва therefore, be in a form suitable for reference purposes, that is, the title,
     агенція, що видала,аьо автор  місце та дата публікаціїта кількість сторінок  1issuing agency or author, place, date of publication  and number of pages should
    необхідно зазначити. be given.

     Приклад Example: Demographic Yearbook, 1999, United Nations, New York, 2001, 609 pp.

а) Публікації, що містять результати перепису населення 5.12.2005 р.:
1. Монографія "Перший Всеукраїнський перепис населення: методологічні, історичні, соціальні, економічні, етнічні аспекти", Україна, Київ, 2004, 558 с.                                          
2. Монографія "Демографічна криза в Україні: причини та наслідки", Україна, Київ, 2003, 231 с.
3. "Кількість та територіальне розміщення населення України", Україна, Київ, 2003, 218 с.
4. "Статево віковий склад населення України", Україна, Київ, 2003, 402 с.
5. "Національний склад населення України та його мовні ознаки", Україна, Київ, 2003, 245 с.
6. "Рівень освіти населення України", Україна, Київ, 2003, 218 с.
7. "Склад населення України за шлюбним станом", Україна, Київ, 2003, 216 с.
8. "Джерела засобів існування населення України", Україна, Київ, 2004, 382 с.
9. "Розподіл населення найбільш чисельних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти", Україна, Київ, 2004, 373 с.
10. "Зайняте населення України. Населення, зайняте економічною діяльністю, за групами занять", Україна, Київ, 2004, 615 с.
11. "Зайняте населення України. Населення, зайняте економічною діяльністю, за статусом зайнятості", Україна, Київ, 2004, 373 с.
12. "Населення України за місцем народження та громадянством", Україна, Київ, 2004, 223 с.
13. "Жінки та чоловіки України", Україна, Київ, 2004, 209 с.
14. "Жінки і діти України", Україна, Київ, 2004, 289 с.
15. "Міграція населення України", Україна, Київ, 2004, 322 с.
16. "Домогосподарства України. Домогосподарства за розміром та характеристикою членів домогомподарства", Україна, Київ, 2004, 460 с., Україна, Київ, 2004, 222 с.
17. "Домогосподарства України. Домогосподарства за типами та кількістю дітей", Україна, Київ, 2004, 376 с.
18. "Зайняте населення України. Кількість занятого населення, його розподіл за видами економічної діяльності", Україна, Київ, 2004, 642 с.
19. "Житлові умови та земельні ділянки населення України", Україна, Київ, 2004, 381 с.

б) Публікації, що містять поточні статистічні дані: 
20. "Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2005 року", Україна, Київ, 2004, 119 с.
21. "Розподіл населення за статтю та віком станом на 1 мічня 2005 року", Україна, Київ, 2004, 411 с.
22. "Міграція населення Украіни у 2004 році", Україна, Київ, 2004, 162 с.
23. Демографічний щорічник "Населення України 2003", Україна, Київ, 2004, 367 с.
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