
Пропонуємо до уваги статистичний збірник «Соціальні індикатори рівня життя
населення Запорізької області у 2018 році».

Збірник сформовано за такими розділами: макроекономічні показники, демографічна
ситуація, охорона здоров’я та безпека, освіта, зайнятість населення, показники матеріальної
забезпеченості населення, рівень та структура особистого споживання, житлові умови
населення, показники пенсійного забезпечення населення і показники соціальної напруги.

При підготовці збірника було використано дані державних статистичних спостережень:
«Чисельність та склад населення», «Природний рух населення (народження, смерті, шлюби,
розлучення)», «Основні показники, що характеризують демографічні процеси», «Мережа та
діяльність закладів освіти», «Основні показники щодо реалізації дозволів на будівництво»,
«Наявність та рух житлового фонду», «Охорона атмосферного повітря», «Економічна
активність населення», «Обстеження умов життя домогосподарств», «Обстеження
підприємств із питань статистики праці», «Стан виплати заробітної плати», «Оплата
населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії».

Крім того, було використано адміністративні дані Пенсійного фонду України,
Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Головного
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, Прокуратури Запорізької
області, Запорізького обласного центру зайнятості, КУ «Запорізький обласний центр з
профілактики та боротьби зі СНІДом» Запорізької обласної ради, КУ «Обласний
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Запорізької обласної ради.



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Динаміка основних індикаторів рівня життя населення
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами
заробітної плати, нарахованої у грудні 2018 року 
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1 Мінімальна заробітна плата, що діяла у грудні 2018р.

Динаміка індексів заробітної плати 
та споживчих цін (інфляції)

(грудень до грудня попереднього року;
відсотків)

(кумулятивно; відсотків)



ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Смертність дітей у віці до 1 року по містах та районах 
у 2018 році

Динаміка частки окремих вікових груп
у загальній чисельності постійного населення 

(на 1000 живонароджень; од) (на 1 січня; відсотків)
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– до 5

– від 5 до 30

– від 31 до 100

– понад 100

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА

Динаміка захворюваності населення на окремі 
хвороби з уперше в житті встановленим діагнозом

(кількість випадків захворювань на 100 тис. осіб 
постійного населення; од)
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ОСВІТА

Кількість осіб, які навчалися в закладах 
дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти у 2018 році1

(тис. осіб)

Розподіл населення за рівнем освіти 
у 2018 році

(відсотків)

Професійна (професійно-
технічна)

Початковий рівень 
(короткий цикл) вищої 

Повна вища

Повна загальна середня

Початкова 

Дошкільна, не мають, 
але вміють читати і 
писати та неписьменні
Базова середня

Перший (бакалаврський) 
рівень вищої

_____________
1 Включено такі рівні освіти як: науковий рівень вищої освіти, третій (освітньо-науковий/
освітньо-творчий) рівень вищої освіти, другий (магістерський) рівень вищої освіти.
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______________________

1 Дані по закладах дошкільної, професійної (професійно-технічної) освіти наведено
на кінець року, по закладах загальної середньої та вищої освіти – на початок
навчального року.



ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
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ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Динаміка грошових доходів та сукупних ресурсів 
домогосподарств
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РІВЕНЬ ТА СТРУКТУРА ОСОБИСТОГО СПОЖИВАННЯ

Динаміка споживання продуктів харчування в домогосподарствах
(у середньому за місяць у розрахунку на одну особу; кг)
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ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ
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ПОКАЗНИКИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Динаміка кількості пенсіонерів, які одержують 
пенсію в органах Пенсійного фонду

(на початок року; тис. осіб)

0

100

200

300

400

500

600

2011 2016 2017 2018 2019

Усього У т.ч. за віком

Динаміка співвідношення середнього розміру
призначених місячних пенсій до розміру

середньомісячної заробітної плати1

(відсотків)

0 10 20 30 40 50 60

2011

2016

2017

2018

2019

_____________
1 У розрахунку використано дані щодо розмірів пенсій на початок року.



ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ

Заборгованість із виплати заробітної плати
по містах та районах на 1 січня 2019 року 

(млн.грн)

Злочинність по містах та районах у 2018 році

(кількість зареєстрованих злочинів
на 100 тис. осіб наявного населення; од)

– більше 4,0

– від 2,0 до 4,0

– від 1,0 до 1,9

– менше 1,0

– заборгованість відсутня

– більше 2000

– від 1501 до 2000

– від 1000 до 1500

– менше 1000



Методологічні пояснення містять джерела інформації, основні
нормативно-методологічні документи та статистичні
класифікатори, що використовувались для розробки
статистичних даних і методологію формування статистичних
показників, які було використано при створенні збірника.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Дякуємо за увагу!

Сподіваємось на корисність 
викладеної інформації!

Більш детальну інформацію щодо статистичної
методології, вмісту збірника та інших видань з питань
демографічної і соціальної статистики можна отримати в
управлінні аналізу даних демографічної та соціальної
статистики за телефонами:
(061) 787-66-79; (050) 132-92-13.

З питань придбання видань пропонуємо звертатися до
управління поширення інформації та комунікацій за
телефонами:
(061) 787-66-25; (050) 132-92-04

Головне управління статистики у Запорізькій області
пр. Соборний, 75, 
м. Запоріжжя, 69002, Україна
е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua


