
Пропонуємо Вашій увазі статистичний збірник «Жінки та чоловіки
Запорізької області», в якому інформацію представлено в гендерному аспекті.

Збірник сформовано за такими розділами: жінки та чоловіки Запорізької
області в 2017 році, демографічні показники, охорона здоров’я, освіта,
зайнятість та безробіття, правопорушення, фізична культура і спорт, жінки та
чоловіки регіонів і 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
навчальних закладів», «Мережа та діяльність вищих навчальних закладів»,
«Здійснення наукових досліджень і розробок», «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
та зацікавить широке коло користувачів: студентів, керівників, фахівців, науковців, які займаються
розробкою і моніторингом соціальної політики, гендерно орієнтованим бюджетуванням і гендерним
бюджетним аналізом, опікуються гендерною проблематикою.



На початку збірника розмі щено аналітичні матеріали щодо демографічної ситуації, охорони здоров’я, освіти, зайнятості та
безробіття, правопорушень, фізичної культури та спорту населення Запорізької області в 2017р. в порівнянні з 2016р.

ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2017 РОЦІ



У розділі розмі щено інформаці ю щодо чисельності наявного населення (за оцінкою) за типом поселень, чисельності постійного
населення (за оцінкою) за статтю, основними віковими групами по містах та районах. Крі м того, містяться відомості щодо
середньої очікуваної тривалості життя при народженні, середнього віку населення за статтю та типом поселень, природного руху
населення за статтю, а також щодо розподілу одружених за віковими групами, кількості живонароджених за статтю, кількості
померлих за основними причинами смерті, вікових показників смертності, смертності немовлят, материнської смертності та
смертності населення від навмисних самоушкоджень за віком і типом поселень.

(відсотків)

Динаміка розподілу постійного населення
за основними віковими групами та статтю
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Динаміка материнської смертності 

за типом поселень

(чисельність померлих жінок 
на 100 тис. народжених живими; осіб)
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У цьому розділі наведено інформаці ю щодо лікувально-
профілактичної допомоги жінкам, випадків захворювань
населення за статтю, кількості осіб уперше визнаних
особами з інвалідністю за статтю та типом поселень.

Динаміка кількості уперше в житті зареєстрованих 
випадків захворювань за статтю 
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Розподіл кількості хворих з уперше в житті 
встановленим діагнозом за окремими 
захворюваннями і статтю в 2017 році
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Розподіл кількості хворих на розлади психіки 
та поведінки за статтю в 2017 році

(відсотків)
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Структура абортів за віком жінки в 2017 році Динаміка кількості пологів 
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ОСВІТА
У розділі наведено інформацію щодо розподілу
населення у віці 10 років і старші, яке має освіту, за
статтю, навчання населення області в дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, а також щодо дослідників, які
здійснювали наукові дослідження та розробки.

Динаміка кількості осіб, які навчалися 
в навчальних закладах

(відсотків)
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Кількість студентів вищих навчальних закладів за статтю і галузями знань
на початок 2017/18 навчального року 

Коледжі, технікуми, училища   Університети, академії, інститути   
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Кількість дослідників, які здійснювали 
наукові дослідження та розробки, 

за статтю і галузями наук у 2017 році

(відсотків)
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за статтю і рівнем освіти в 2017 році 
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ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ
У розділі міститься інформація щодо економічної активності,

зайнятості та безробіття населення (за методологією МОП) за

статтю. Також в гендерному аспекті наведено дані щодо

зареєстрованого безробіття: кількість зареєстрованих

безробітних за віком, працевлаштування зареєстрованих

безробітних. Крім того, розділ містить інформаці ю щодо

середньооблікової кількості та середньомісячної номінальної

заробітної плати штатних працівників підприємств з кількістю

працівників 10 осіб і більше за видами економічної

діяльності та статтю.

Населення у віці 15–70 років 

за економічною активністю і статтю в 2017 році
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Склад робочої сили за статтю та окремими 

видами економічної діяльності в 2017 році

(до середньооблікової кількості штатних працівників

відповідного виду діяльності; відсотків)
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ПРАВОПОРУШЕННЯ
У цьому розділі висвітлено інформаці ю щодо
осіб, які підозрювались та були засуджені за
скоєні злочині, а також щодо потерпілих від
злочинних дій за статтю.

Структура виявлених осіб, які підозрювалися 

в скоєнні злочинів, за статтю в 2017 році

(відсотків)
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Розподіл виявлених осіб, які підозрювалися в 

скоєнні злочинів, за статтю та 

окремими  злочинами в 2017 році
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Склад засуджених, які скоїли злочини,                                 

за статтю та окремими злочинами в 2017 році

(відсотків)

Динаміка складу потерпілих від злочинних дій 

за результатами розгляду в судах 

кримінальних справ за статтю   

(відсотків)
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
У цьому розділі наведено інформаці ю щодо
закладів фізичної культури та спорту, а також
фізично-оздоровчої роботи.

Розподіл осіб, що займаються спортом, 

за статтю та видами спорту в 2017 році

(відсотків)
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та  статтю в 2017 році
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ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ РЕГІОНІВ

Інформація наведена в розділі дає змогу провести
аналіз становища чоловіків і жінок Запорізької
області в порівнянні з іншими регіонами України
та країною в цілому.

Співвідношення жінок та чоловіків
у загальній чисельності постійного населення за регіонами України 

на початок 2018 року

(чоловіків на 1000 жінок; осіб)

– більше 890 осіб

– від 871 до 890 осіб

– від 851 до 870 осіб

– менше 850 осіб



Кількість хворих чоловіків з уперше в житті встановленим діагнозом розладу психіки та поведінки 
внаслідок уживання психоактивних речовин за регіонами України в 2017 році 

Алкоголізм і алкогольні психози 
Наркоманія, токсикоманія 

(до загальної кількості хворих по регіону; відсотків)
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Кількість дівчат у дошкільних навчальних 
закладах за регіонами України в 2017 році

(тис. осіб)

Кількість дівчат у денних загальноосвітніх навчальних 
закладах за регіонами України в 2017 році

(тис. осіб)
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Одеська

Львівська

м.Київ

Дніпропетровська



Кількість учнів у професійно-технічних 
навчальних закладах за статтю в 2017 році 

(до загальної кількості; відсотків)

Україна

Запорізька область

Чоловіки Жінки

Кількість жінок серед студентів 
вищих навчальних закладів  

на початок 2017/18 навчального року  

)

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Коледжі, технікуми, училища Університети, академії, інститути

Запорізька область Україна

(до загальної кількості; відсотків)



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


