
Пропонуємо Вашій увазі статистичний збірник «Соціальні індикатори рівня життя
населення Запорізької області».

Збірник сформовано за такими розділами: статистично-аналітичний огляд рівня життя
населення в Запорізькій області в 2017 році, 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, показники соціальної напруги та
методологічні пояснення.

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 дошкільних закладів», «Мережа та діяльність вищих навчальних закладів»,
«Робота аспірантури та докторантури», «Про прийняття в експлуатаці ю закінчений
будівництвом об’єкт», «Наявність та рух житлового фонду», «Охорона атмосферного
повітря», «Економічна активність населення», «Обстеження умов життя домогосподарств»,
«Обстеження підприємств з питань статистики праці».

Крім того, було використано адміністративні дані.

Колектив Головного управління статистики у Запорізькій області сподівається, що видання буде корисним і 
зацікавить керівників, фахівців, наукових працівників, студентів та широке коло читачів.



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

У розділі розмі щено інформаці ю щодо основних соціально-економічних індикаторів рівня життя населення Запорізької

області, державних соціальних стандартів та гарантій, середнього розміру призначених пенсій та заробітної плати в Україні.

Основні соціально-економічні індикатори
рівня життя населення області

Середній розмір призначених пенсій в Україні
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами
заробітної плати, нарахованої в грудні 2017 року 

(кумулятивно)

(відсотків)

У розділі наведено інформаці ю щодо валового регіонального продукту, фактичного індивідуального кінцевого споживання
домашніх господарств, середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників за окремими видами економічної
діяльності і по містах та районах області, розподілу кількості штатних працівників за розмірами заробітної плати, нарахованої в
грудні 2017 року, а також індексів заробітної плати та споживчих цін (інфляції).
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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Розділ містить інформаці ю щодо чисельності постійного і наявного населення (за оцінкою), природного приросту (скорочення)
населення, коефіцієнту народжуваності, коефіцієнту смертності немовлят за типом, поселень по містах та районах області, а також
середньої очікуваної тривалості життя при народженні за статтю та типом поселень, смертності жінок, пов’язаної з вагітністю,
пологами та ускладненнями післяпологового періоду, розподілу постійного населення за окремими віковими групами.

Питома вага населення окремих вікових груп
у загальній чисельності постійного населення 

(на 1 січня; відсотків)
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА

У цьому розділі наведено інформаці ю щодо захворюваності населення, викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря по

містах та районах, утворення відходів І-IV класів небезпеки по містах та районах.

Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків 
захворювань 

(на 100 тис. осіб постійного населення; од)
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Захворюваність населення на розлади психіки та поведінки 
внаслідок уживання психоактивних речовин 

(наркологічні розлади)
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Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 
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ОСВІТА

У розділі наведено інформаці ю щодо розподілу населення у віці 10 років і старші, яке має освіту, за статтю та типом поселень, осіб,
які навчалися в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, діяльності аспірантури та

докторантури.

Кількість осіб, які навчалися 
в навчальних закладах

(тис. осіб)

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2014 2015 2016 2017

Розподіл осіб, які навчалися 
в навчальних закладах у 2017 році

Загальноосвітні навчальні заклади 

Дошкільні навчальні заклади

Вищі навчальні заклади

Професійно-технічні навчальні заклади

Установи, які мають аспірантури та докторантури

(відсотків)



Розподіл населення за рівнем освіти
в 2017 році

(відсотків)
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ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

У розділі наведено інформацію щодо економічної активності населення у віці 15–70 років за типом поселень та статтю.

Рівень економічної активності населення
у віці 15–70 років

(відсотків)
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ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

У розділі міститься інформація щодо грошових доходів та сукупних ресурсів на одне домогосподарство за рік, структури
сукупних ресурсів за місяць у розрахунку на одне домогосподарство за джерелами їх надходження, типом поселень і залежно
від розміру середньодушових загальних доходів, а також витрат громадських організацій на благодійну діяльність.

Грошові доходи

Пільги та субсидії безготівкові

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від 
самозаготівель
Використання заощаджень, позики тощо

Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб продовольчими товарами

Доходи домогосподарств

(у середньому на домогосподарство за рік; грн)
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РІВЕНЬ ТА СТРУКТУРА ОСОБИСТОГО СПОЖИВАННЯ

У розділі наведено інформаці ю щодо розподілу населення за рівнем середньодушових еквівалентних грошових та загальних
доходів, структури грошових і сукупних витрат домогосподарств, споживання продуктів харчування, а також енергетичної цінності та
вмісту поживних речовин у спожитих продуктах харчування в домогосподарствах за типом поселень та залежно від кількості дітей.

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах у 2016–2017 роках

(у середньому за місяць у розрахунку на одну особу; кг)
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ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ

У розділі міститься інформація щодо житлового фонду за типом поселень, прийняття в експлуатаці ю житла по містах та

районах, характеристики житла домогосподарств.

Житловий фонд за типом поселень

(на кінець року; млн.м2 загальної площі)
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Характеристика житла домогосподарств

(відсотків)
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ПОКАЗНИКИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
У розділі міститься інформація щодо видів та розмірів пенсій в Україні, кількості пенсіонерів, суми призначених місячних

пенсій пенсіонерам та середнього розміру місячних пенсій, забезпечення яких здійснюється органами Пенсійного фонду

відповідно до нормативно-правових актів.

Кількість пенсіонерів, які одержують пенсію 
в органах Пенсійного фонду

(на початок року; тис. осіб)
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Середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерам, які перебувають 
на обліку в органах Пенсійного фонду

(на початок року; грн)
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ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ

У розділі наведено інформаці ю щодо заборгованості з виплати заробітної плати, заборгованості населення по оплаті житлово-
комунальних послуг по містах та районах, рівнів безробіття (за методологією МОП) і зареєстрованого безробіття за типом поселень
та статтю, кількості штатних працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, коефіцієнту злочинності і кількості
померлих від навмисних самоушкоджень (включаючи самогубства) по містах та районах області.

Заборгованість із виплати заробітної плати
по містах та районах на 1 січня 2018 року 

(млн.грн)

– більше 4,0
– від 2,0 до 3,9

– від 1,0 до 1,9

– менше 1,0

– борги з виплати заробітної
плати відсутні

Коефіцієнти злочинності по містах та районах у 2017 році

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

– більше 3000

– від 1500 до 3000

– від 1000 до 1500

– менше 1000



МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

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

Дякуємо за увагу!

Сподіваємось, що Вас зацікавила викладена в збірнику 
інформація!

Більш детальну інформацію щодо статистичної  методології, 

вмісту збірника та інших видань з питань демографічної та 

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, 69600, Україна

е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua


