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ПЕРЕДМОВА  

 

Інформаційним джерелом для забезпечення моніторингу з питань 

становища жінок та чоловіків є показники ґендерної статистики, які є 

надійним підгрунтям при забезпеченні розробки стратегічних рішень 

соціально-економічної політики в напрямку реалізації принципу 

рівноправності в суспільстві. 

Ґендерна статистика дає можливість показувати соціально-

демографічні особливості та відмінності статей.  

Статистичний збірник “Жінки та чоловіки Запорізької області” є 

публікацією Головного управління статистики у Запорізькій області, в якій 

інформацію представлено в ґендерному аспекті. 

Збірник підготовлено на основі даних державної статистичної та 

адміністративної звітності, за матеріалами вибіркових обстежень, 

переписів населення. 

У ґендерному аспекті представлено дані щодо чисельності населення, 

питомої ваги окремих вікових груп у загальній чисельності населення, 

середньої очікуваної тривалості життя, середнього віку, кількості хворих 

на окремі хвороби, рівня освіти, підготовки спеціалістів по галузевих 

групах, кількості дослідників, які здійснювали наукові дослідження та 

розробки, економічної активності, зайнятості та безробіття населення, 

середньомісячної заробітної плати працівників, злочинності, фізичної 

культури і спорту. Окремі показники наведено в порівнянні з іншими 

регіонами України. 
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СКОРОЧЕННЯ 

 

р. – рік  

рр. – роки  

табл. – таблиця  

тис. – тисяча  

у т.ч. – у тому числі  

% – відсоток  

міс – місяць  

од – одиниць  
 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 

Символ (к) 

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбувалися, але у вимірах, менших за ті, що 

можуть бути виражені використаними в таблиці 

розрядами 

“у тому числі” 

 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Статистичний збірник “Жінки та чоловіки Запорізької області у 2018 році”  
Головне управління статистики у Запорізькій області 

ЗМІСТ 
 

 ПЕРЕДМОВА……………………………………………………… 3 
 СКОРОЧЕННЯ…………………………………………………..... 4 
 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ…………………………....................... 4 

1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ……………………..……........ 10 

1.1. Чисельність наявного населення за типом поселень…………….. 10 

1.2. Чисельність постійного населення за статтю.................................. 10 

1.3. Питома вага жінок та чоловіків у загальній чисельності 

постійного населення…………......................................................... 10 

1.4. Співвідношення жінок та чоловіків у загальній чисельності 

постійного населення за типом поселень (діаграма)...................... 11 

1.5. Розподіл постійного населення за основними віковими групами 

та статтю…………………………………………………………….. 11 

1.6. Розподіл постійного населення за основними віковими групами 

і статтю по містах та районах на 1 січня 2011 року........................ 12 

1.7. Розподіл постійного населення за основними віковими групами 

і статтю по містах та районах на 1 січня 2016 року........................ 13 

1.8. Розподіл постійного населення за основними віковими групами 

і статтю по містах та районах на 1 січня 2017 року........................ 14 

1.9. Розподіл постійного населення за основними віковими групами 

і статтю по містах та районах на 1 січня 2018 року........................ 15 

1.10. Розподіл постійного населення за основними віковими групами 

і статтю по містах та районах на 1 січня 2019 року........................ 16 

1.11. Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю 

та типом поселень.............................................................................. 17 

1.12. Середній вік населення за статтю та типом поселень.................... 17 

1.13. Розподіл шлюбів за віковими групами та статтю подружжя......... 18 

1.14. Природний рух населення за статтю……........................................ 18 

1.15. Розподіл випадків смертей за основними причинами та статтю... 19 

1.16. Вікові показники смертності постійного населення за статтю...... 21 

1.17. Кількість мертвонароджень за статтю плоду (діаграма)................ 22 

1.18. Смертність дітей у віці до 1 року за статтю (діаграма)………...... 22 

1.19. Кількість випадків смертей жінок, що пов’язані з вагітністю, 

пологами та ускладненнями післяпологового періоду, за типом 

поселень…………………………………………………………….. 23 

1.20. Кількість випадків смертей від навмисних самоушкоджень за 

віком, типом поселень та статтю………………………………….. 26 

   

2. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я…………………………………………… 28 

2.1. Лікувально-профілактична допомога жінкам................................. 28 

 

   



6 

Статистичний збірник “Жінки та чоловіки Запорізької області у 2018 році”  
Головне управління статистики у Запорізькій області 
 

2.2. ВІЛ-інфіковані (з безсимптомним носійством вірусу 

імунодефіциту людини) за статтю………………………………… 29 

2.3. Хворі на СНІД за статтю…………………………………………... 29 

2.4. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 

активного туберкульозу за віковими групами та статтю............... 30 

2.5. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 

злоякісного новоутворення за віковими групами та статтю…….. 31 

2.6. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 

гонококової інфекції (гонореї) за віковими групами та статтю.... 33 

2.7. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 

сифілісу за віковими групами та статтю.......................................... 34 

2.8. Аборти................................................................................................. 35 

2.9. Структура абортів за віком жінки у 2018 році (діаграма).............. 35 

2.10. Кількість абортів на 1000 жінок фертильного віку (15–49 років) 

(діаграма)..….……………………………………………………….. 36 

2.11. Кількість пологів (діаграма).............................................................. 36 

2.12. Розподіл осіб уперше визнаних особами з інвалідністю за 

статтю та типом поселень………………………………………….. 37 

   

3. ОСВІТА…………………………………………………………….. 38 

3.1. Розподіл населення у віці 10 років і старші, яке має освіту, за 

статтю……………………………………………………………….. 38 

3.2. Кількість осіб, які навчалися в закладах дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.. 39 

3.3. Питома вага жінок та чоловіків у загальній кількості осіб, які 

навчалися в закладах дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) та вищої освіти..................... 40 

3.4. Кількість студентів, які навчалися в закладах вищої освіти,          

за статтю…………………………………………….......................... 41 

3.5. Кількість студентів закладів вищої освіти за статтю та галузями 

знань на початок 2017/18 навчального року (діаграма)................. 42 

3.6. Кількість студентів закладів вищої освіти за статтю та галузями 

знань на початок 2018/19 навчального року (діаграма)................. 43 

3.7. Кількість дослідників, які здійснювали наукові дослідження та 

розробки, за статтю і віковими групами у 2018 році…………...... 44 

3.8. Кількість дослідників, які здійснювали наукові дослідження та 

розробки, за статтю і галузями наук у 2018 році………………… 44 

3.9. Кількість дослідників-докторів наук, які здійснювали наукові 

дослідження та розробки, за статтю і віковими групами                

у 2018 році…………………………………………………………... 45 

3.10. Кількість дослідників-докторів філософії (кандидатів наук), які 

здійснювали наукові дослідження та розробки, за статтю і 

віковими групами у 2018 році……………………………………... 45 



7 

 

Статистичний збірник “Жінки та чоловіки Запорізької області у 2018 році”  
Головне управління статистики у Запорізькій області 

3.11. Кількість дослідників-магістрів (спеціалістів), які здійснювали 

наукові дослідження та розробки, за статтю і віковими групами 

у 2018 році………………………………………………................... 46 

   

4. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ………..……………………… 47 

4.1. Населення у віці 15–70 років за економічною активністю            

у 2010 році………………………………………………………....... 47 

4.2. Населення у віці 15–70 років за економічною активністю               

у 2015 році........................................................................................... 47 

4.3. Населення у віці 15–70 років за економічною активністю           

у 2016 році…………………………………………………………... 48 

4.4. Населення у віці 15–70 років за економічною активністю                

у 2017 році.......................................................................................... 48 

4.5. Населення у віці 15–70 років за економічною активністю           

у 2018 році.......................................................................................... 49 

4.6. Кількість безробітного населення у віці 15–70 років (за 

методологією МОП) за причинами незайнятості та статтю…….. 50 

4.7. Безробітне населення у віці 15–70 років (за методологією МОП) 

за тривалістю пошуку роботи та статтю.......................................... 51 

4.8. Рівень економічної активності населення у віці 15–70 років за 

віковими групами та статтю.............................................................. 51 

4.9. Рівень економічної активності населення у віці 15–70 років за 

рівнем освіти та статтю..................................................................... 52 

4.10. Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років за віковими 

групами та статтю………………………………………………….. 52 

4.11. Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років за рівнем освіти 

та статтю…………………………………………………………….. 53 

4.12. Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією 

МОП) за віковими групами та статтю…………………………….. 53 

4.13. Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією 

МОП) за рівнем освіти у 2010 році (діаграма)................................ 54 

4.14. Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією 

МОП) за рівнем освіти у 2015 році (діаграма)............................... 54 

4.15. Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією 

МОП) за рівнем освіти у 2016 році (діаграма)................................ 55 

4.16. Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією 

МОП) за рівнем освіти у 2017 році (діаграма)................................ 55 

4.17. Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією 

МОП) за рівнем освіти у 2018 році (діаграма)................................ 56 

4.18. Кількість зареєстровних безробітних за статтю та віковими 

групами................................................................................................ 56 

4.19. Рівень зареєстрованого безробіття за статтю (діаграма)……….... 57 

4.20. Працевлаштування зареєстрованих безробітних за статтю........... 57 



8 

Статистичний збірник “Жінки та чоловіки Запорізької області у 2018 році”  
Головне управління статистики у Запорізькій області 
 

4.21. Середньооблікова кількість штатних працівників за видами 

економічної діяльності та статтю…………………………………. 58 

4.22. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 

працівників за видами економічної діяльності та статтю……….. 59 

   

5. ПРАВОПОРУШЕННЯ…………..……………….………………. 60 

5.1. Кількість виявлених осіб, які підозрювалися у скоєнні злочинів. 60 

5.2. Розподіл виявлених осіб, які підозрювалися у скоєнні злочинів, 

за статтю…………………………………………………………….. 61 

5.3. Розподіл виявлених осіб, які скоїли злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психитропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, за 

статтю (діаграма)................................................................................ 62 

5.4. Кількість засуджених, які скоїли злочини (діаграма)..................... 62 

5.5. Розподіл осіб, потерпілих від злочинних дій, за статтю 

(діаграма)……………………………………………………………. 63 

   

6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ…………..…………………… 64 

6.1. Дитячо-юнацькі спортивні школи та спеціалізовані дитячо-

юнацькі школи олімпійського резерву………................................ 64 

6.2. Відвідувачи закладів фізичної культури і спорту…..……………. 64 

6.3. Розподіл осіб, що займаються спортом, за статтю, типом 

поселень та видами спорту у 2018 році…………………………... 65 

6.4. Фізкультурно-оздоровча робота у 2018 році.…………………….. 65 

6.5. Частка населення у віці 18 років і старші, яке займається 

фізкультурою та спортом не менше одного разу на тиждень,        

за статтю (діаграма)………………………………………………... 66 

   

7. ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ РЕГІОНІВ……………………………. 67 

7.1. Розподіл постійного населення за основними віковими групами,  

статтю та регіонами України на 1 січня 2018 року......................... 67 

7.2. Розподіл постійного населення за основними віковими групами,  

статтю та регіонами України на 1 січня 2019 року………………. 68 

7.3. Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю 

та регіонами України у 2018 році…………………………………. 69 

7.4. Кількість дітей у закладах дошкільної освіти за статтю та 

регіонами України на кінець 2018 року………………………….. 70 

7.5. Кількість учнів денних закладів загальної середньої освіти за 

статтю та регіонами України на початок 2018/19                  

навчального року …………………………………………………... 71 

7.6. Підготовка кваліфікованих робітників у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти за регіонами України на кінець               

2018 року……………………………………………………………. 72 



9 

 

Статистичний збірник “Жінки та чоловіки Запорізької області у 2018 році”  
Головне управління статистики у Запорізькій області 

7.7. Кількість жінок серед студентів закладів вищої освіти за 

регіонами України на початок 2018/19 навчального року………. 73 

7.8. Економічна активність жінок у віці 15–70 років за регіонами 

України……………………………………………………………… 74 

7.9. Економічна активність чоловіків у віці 15–70 років за регіонами 

України……………………………………………………………… 76 

7.10. Рівень економічної активності населення у віці 15–70 років за 

статтю та регіонами України…………………………………........ 78 

7.11. Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років за статтю та 

регіонами України………………………………………………….. 80 

7.12. Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією 

МОП) за статтю та регіонами України……………………............ 82 

7.13. Рівень зареєстрованого безробіття за статтю та регіонами 

України……………………………………………………………… 84 

7.14. Кількість та заробітна плата жінок за регіонами України                 

у 2017 році…………………………………………………………... 86 

7.15. Кількість та заробітна плата жінок за регіонами України                 

у 2018 році…………………………………………………………... 87 

   

 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ…………………………….. 88 
 


