
пропонує статистичну оцінку населення регіону за ґендерною ознакою. Інформація представлена у ретроспективі за 2000–2018 роки. Дані за 
показниками, які розподілені за статтю, забезпечують моніторинг становища жінок і чоловіків та використовуються при розробці стратегічних 
рішень соціально-економічної політики з метою досягнення ґендерної рівності у суспільстві. 

Представлено інформацію  щодо статево-вікової структури 
постійного населення, середнього віку, середньої очікуваної 
тривалості життя, природного та міграційного рухів.  

Пропонуються абсолютні та відносні дані 
щодо захворюваності населення на окремі 
хвороби. 

Залежно від віку та статі голови домогосподарства, наведено 
характеристику витрат домогосподарств, грошових доходів та сукупних 
ресурсів, споживання продуктів харчування тощо.  

 Жінки Чоловіки 

2002 40,4 35,8 

... ... ... 

2018 43,6 38,2 

2019 43,8 38,5 

 Жінки Чоловіки 

2002 73,08 60,26 

... ... ... 

2017 75,87 66,55 

2018 75,98 66,03 

Середня очікувана           
тривалість життя               

при народженні (років) 

Середній вік                   
(на 1 січня, років) 

Питома вага жінок і чоловіків, які зареєстрували шлюб,                
за віковими групами у 2018 році                                                

(відсотків) 

  Осіб 

Діти-вихованці дитячих будинків сімейного типу 269 

дівчатка 121 

хлопчики 148 

Прийомні діти прийомних сімей 296 

дівчатка 166 

хлопчики 130 

Розподіл дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних дітей на кінець 2018 року  

1. Демографічні показники 

3. Охорона здоров'я  

2. Окремі характеристики домогосподарств 

Розглянуто окремі показники соціального захисту населення: кількість 
пенсіонерів, осіб з інвалідністю, середній розмір призначених пенсій, 
кількість усиновлених дітей тощо. 

4. Соціальний захист 



  2018/19 навчальний рік 

жінки чоловіки 

Усього навчалися у закладах освіти 49,0 51,0 

загальної середньої 49,3 50,7 

професійної (професійно-технічної) 44,7 55,3 

вищої 49,0 51,0 

Представлено інформацію щодо кількості осіб, які навчалися у 
закладах освіти всіх рівнів, а також осіб, задіяних у виконанні 
наукових досліджень і розробок. 

Ключові показники наведені за регіонами України.   

Вміщує абсолютні та відносні показники щодо осіб, які вчинили злочини, 
засуджених, а також щодо осіб, які потерпіли від злочинів.  

6. Освіта і наука 

5. Фізична культура і спорт 

Наведені актуальні показники, які відображають зайнятість та рівень 
економічної активності населення. Представлена інформація щодо рівня 
безробіття серед жінок та чоловіків за причинами незайнятості. 
Висвітлені питання оплати праці жінок та чоловіків  у розрізі видів 
економічної діяльності.  

Вміщено дані про кількість осіб, що займаються фізичною культурою 
та спортом за місцем занять та видами спорту, а також кількість 
спортсменів, які займаються у спортивних школах. 

  2000 ... 2018 

Кількість осіб, що займаються фізичною         
культурою 92644 ... 131374 

жінки 21947 ... 51430 

чоловіки 70697 ... 79944 

Кількість осіб, що займаються спортом 28889 ... 29063 

жінки 5760 ... 6991 

чоловіки 23129 ... 22072 

Кількість осіб, що займаються фізичною культурою та спортом  

7. Зайнятість та безробіття 

Статева структура осіб, які навчалися у закладах освіти  
(відсотків) 

  Жінки Чоловіки 

Економічно активне населення 259,8 289,2 

Зайняте населення 235,1 261,1 

Безробітне населення (за методологією МОП) 24,7 28,1 

Економічно неактивне населення 190,6 114,3 

Економічна активність населення у віці 15–70 років у 2018 році 
(тис. осіб) 

8. Правопорушення 

9. Міжрегіональні порівняння 

Вартість електронної версії статистичного збірника становить 195 грн 16 коп.  
Замовити видання можна, звернувшись до відділу аналізу даних демографічної 

та соціальної статистики (вул. Спаська, 75, м.Миколаїв, 54001, к.21).  
Довідки за тел.: (0512) 50 08 31.  
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