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

3. ОКРЕМІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

Відображено характеристики домогосподарств, залежно від віку та статі голови, їх витрати та        
ресурси, споживання продуктів харчування тощо. Вміщено окремі показники щодо сільських      
домогосподарств.  

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

(тис. осіб) 

1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Збірник пропонує спектр статистичних показників, 
розподілених за статтю, що характеризують 

становище жінок та чоловіків регіону  у 2019 році 
порівняно з попередніми роками. 

Статистична інформація згрупована у 9 розділів. 
Більшість показників представлено в цілому по 

області, а в деяких випадках деталізовано за містами 
обласного значення і районами та типами місцевості. 
В окремий розділ виділена інформація за регіонами 

України.  Для наочності видання доповнено  
графіками та діаграмами. Вміщено методологічні 
пояснення щодо складу та формування основних 

статистичних показників.  

  
Міська 

місцевість 
Сільська 

місцевість 

Кількість живонароджених 

Дівчатка 2474 1405 

Хлопчики 2639 1448 

Кількість померлих 

Жінки 5701 2913 

Чоловіки 5540 2933 

Природний приріст, скорочення (–) населення 

Жінки –3227 –1508 

Чоловіки –1485 –2901 

Природний рух населення за типом місцевості у 2019 році 

(осіб) 

Наведено показники, які характеризують населення 
за статусом участі у складі робочої сили. Міститься 
інформація щодо рівня безробіття за причинами 
незайнятості. Висвітлені питання оплати та умов  
праці штатних працівників підприємств та організацій 
за видами економічної діяльності. 

Кількість безробітного населення (за методологією МОП) 

  

Усі домо-
госпо-

дарства 

Домогосподарства, які очолює 

жінка у віці чоловік у віці 

 праце-
здатному 

непраце-
здатному 

 праце-
здатному 

непраце-
здатному 

Білки 86 84 106 87 100 

Жири 123 120 158 125 154 

Вуглеводи 364 359 448 371 428 

4. ОСВІТА І НАУКА  

  Жінки Чоловіки 

Усього 76464 79762 

у закладах освіти     

загальної середньої 57767 59530 

денних 56987 58436 

вечірніх (змінних) 780 1094 

професійної (професійно-технічної) 4210 5279 

вищої 14487 14953 

Кількість осіб, які навчалися у закладах освіти 
на початок 2019/20 навчального року 

(осіб) 

(у середньому за добу у розрахунку на одну особу, г) 

Вміст поживних речовин у спожитих продуктах харчування 
в домогосподарствах у 2018 році  

5. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Пропонуються абсолютні та відносні дані щодо різних типів захворюваності населення. 

  2000 2005 2010 2015 2018 2019 

Жінки 

Активний туберкульоз 29,5 27,0 35,0 33,4 34,0 30,4 

Сифіліс 52,0 50,8 51,1 33,0 48,7 47,4 

Злоякісні 

новоутворення 47,2 48,9 50,4 52,4 53,3 52,5 

Чоловіки 

Активний туберкульоз 70,5 73,0 65,0 66,6 66,0 69,6 

Сифіліс 48,0 49,2 48,9 67,0 51,3 52,6 

Злоякісні 

новоутворення 52,8 51,1 49,6 47,6 46,7 47,5 

Статева структура хворих з уперше в житті встановленим діагнозом за 
окремими хворобами  

(відсотків до загальної кількості  
хворих на відповідну хворобу) 

2. РИНОК ПРАЦІ 



Представлені відомості щодо надання різних видів державних соціальних виплат та допомоги    
соціально-вразливим категоріям населення, кількості пенсіонерів та розміру пенсій, кількості осіб 
з інвалідністю, забезпеченню технічними засобами реабілітації, усиновлення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування тощо. 

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. 

За даними Пенсійного фонду України середній 
розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерів на 
початок 2020 року становив для жінок – 2527 грн, 
для чоловіків – 3444 грн. 

6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

  2006 2011 2016 2019 2020 

Усього пенсіонерів, осіб 

Жінки 231428 226428 215709 199935 194320 

Чоловіки 119434 120168 120738 119653 117317 

Відсотків до загальної кількості пенсіонерів 

Жінки 66,0 65,3 64,1 62,6 62,4 

Чоловіки 34,0 34,7 35,9 37,4 37,6 

(за даними Пенсійного фонду України; на початок року) 

Кількість пенсіонерів (цивільні та військові)  
усіх категорій  

7. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

  2010 2015 2018 2019 

Дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ) 

Усього, 15530 14235 13384 12650 

жінки 3820 3950 3776 3450 

чоловіки 11710 10285 9608 9200 

Спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву 
(СДЮШОР) 

Усього, 2728 2884 2141 2147 

жінки 615 740 539 556 

чоловіки 2113 2144 1602 1591 

Школи вищої спортивної майстерності (ШВСМ) 

Усього, 250 226 193 185 

жінки 93 78 70 79 

чоловіки 157 148 123 106 

Кількість спортсменів, які займалися у 
спортивних школах  

(за даними управління молоді та спорту 
облдержадміністрації ; на кінець року; осіб) 

8. ПРАВОПОРУШЕННЯ 

9. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ 

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

Кількість осіб, потерпілих від злочинів  

Наведена інформація щодо основних 
показників, які характеризують       
становище жінок та чоловіків  регіонів 
України та країни в цілому.  

Дані за показниками, дезагреговані за статтю, забезпечують моніторинг становища жінок і чоловіків та використовуються  
при розробці стратегічних рішень соціально-економічної політики з метою досягнення ґендерної рівності у суспільстві.   

Видання розраховане на широке коло користувачів,                  
які цікавляться гендерною проблематикою. 

 
Вартість електронної версії статистичного збірника становить 206 грн 64 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. Е-mail: gus@mk.ukrstat.gov.ua.                         
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