
2020 
Жінки та чоловіки 
Харківської області 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 



Жінки та чоловіки 
Харківської області 

 

2020 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ХАРКІВ / 2021 



Головне управління статистики у Харківській області 

 

 

 

Підготовлено управлінням поширення 

інформації та комунікацій. 

 

 

 

Відповідальна за випуск Олена ГЛУХОВА 

 

 

 

 

 

Головне управління статистики у Харківській області 

адреса: вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002, Україна 

телефон: (057) 706 26 16 

факс: (057) 706 25 88 

електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua 

вебсайт: www.kh.ukrstat.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До відома користувачів. 

Інформацію по Україні наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій 

у Донецькій та Луганській областях. 

Інформація по містах обласного значення та районах за 2020 р. та попередні роки 

наводиться відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання 

чинності постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-ІХ "Про утворення 

та ліквідацію районів". 

 

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Харківській області, 2021



 

"Жінки та чоловіки в Харківській області" 
Головне управління статистики у Харківській області 

4 

Цілі Сталого Розвитку 

Ціль 5: Гендерна рівність 

 
 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

Забезпечення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства є однією з важливих умов реалізації прав людини та 

самореалізації особистості. 

Представлена інформація містить статистичні показники за ознакою 

статі щодо населення та міграції; охорони здоров’я; освіти та науки; 

соціального захисту; фізкультури, спорту і відпочинку; ринку праці; 

доходів та умов життя; правосуддя та злочинності. 

Інформація надається по Харківській області в цілому, а також  

по містах і районах області за 2018–2020 рр. Матеріали наведені  

у табличному вигляді та графічному зображенні; надані окремі 

міжрегіональні співставлення. 
 

СКОРОЧЕННЯ 
% – відсоток 

грн – гривня 

ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа 

кг – кілограм 

од – одиниця 

СДЮСШОР – спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву 

тис. – тисяча 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
Тире (–) – явищ не було 

   

Крапки (...) – відомості відсутні 

   

Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці цифровими розрядами 

   

Символ (х) – заповнення даних за характером побудови таблиці не має сенсу 

   

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації 

   

"з них", 

"у тому числі" 

– наведено не всі доданки загальної суми; мають місце випадки, 

коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні 

сума складових не дорівнює підсумку 

 



 

"Жінки та чоловіки в Харківській області" 
Головне управління статистики у Харківській області 

5 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………... 4 

СКОРОЧЕННЯ…………………………………………………………… 4 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ……………………………………………….. 4 

   

1. НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ….…………………….................. 12 

   

1.1. Чисельність постійного населення за статтю……………...……... 12 

1.2. Діаграма. Співвідношення жінок та чоловіків у загальній 

чисельності постійного населення………………………………... 12 

1.3. Співвідношення жінок та чоловіків у загальній чисельності  

постійного населення по містах та районах області…………….. 13 

1.4. Чисельність жінок та чоловіків по містах та районах області 

на 1 січня 2021 року………………………………………………... 14 

1.5. Розподіл постійного населення за статтю та віком на 1 січня 

2021 року…………………...…………………………….…………. 15 

1.6. Діаграма. Статево-вікова піраміда населення на 1 січня  

2021 року……………………………………………………………. 18 

1.7. Розподіл постійного населення за віковими групами (0–15,  

16–59 та 60 років і старше) та статтю…………………....……….. 19 

1.8. Діаграма. Питома вага жінок та чоловіків у вікових групах  

(0–15, 16–59 та 60 років і старше) в загальній чисельності 

постійного населення на 1 січня 2021 року….…………………… 20 

1.9. Діаграма. Розподіл жінок та чоловіків за віковими групами  

(0–14, 15–64 та 65 років і старше) на 1 січня 2021 року………… 20 

1.10. Розподіл постійного населення по містах та районах області за 

статтю та віковими групами (0–15, 16–59 та 60 років і старше)... 21 

1.11. Розподіл постійного населення за віковими групами (0–14,  

15–64 та 65 років і старше) та статтю…………………....……….. 24 

1.12. Розподіл постійного населення по містах та районах області за 

статтю та віковими групами (0–14, 15–64 та 65 років і старше)... 25 

1.13. Розподіл постійного населення за віковими групами (0–17 

років, 18 років і старше), статтю та типом місцевості…………... 28 

1.14. Питома вага окремих вікових груп у загальній чисельності 

постійного населення……………………………………………… 29 



 

"Жінки та чоловіки в Харківській області" 
Головне управління статистики у Харківській області 

6 

1.15. Середній вік жінок та чоловіків……………………...…………… 30 

1.16. Природний рух населення…………………………………………. 30 

1.17. Вікові коефіцієнти народжуваності та сумарний коефіцієнт 

народжуваності…………………………………………………...... 30 

1.18. Вікові коефіцієнти смертності…………………………………….. 31 

1.19. Смертність населення за основними причинами………………… 32 

1.20. Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю 

та типом місцевості.……………………………………………….. 33 

1.21. Розподіл осіб, що зареєстрували шлюб, за віковими групами...... 33 

1.22. Кількість зареєстрованих шлюбів за попереднім сімейним 

станом подружжя…………………………………………………... 34 

1.23. Розподіл мігрантів за віковими групами та статтю у 2021 році... 34 

1.24. Розподіл мігрантів за статтю по містах та районах області  

у 2021 році………………………………………………………….. 35 

   

2. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я…………………………………..……….. 36 

   

2.1. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД громадяни України…………... 36 

2.2. Хворі з уперше в житті встановленим діагнозом за окремими 

хворобами…………………………………………………………... 36 

2.3. Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими 

локалізаціями…………….………………………………………… 37 

2.4. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 

злоякісного новоутворення за віковими групами………………... 38 

2.5. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 

активного туберкульозу за віковими групами…………………… 39 

2.6. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 

сифілісу за віковими групами…………………………………….. 40 

2.7. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 

гонококової інфекції (гонореї) за віковими групами.…………… 40 

   

3. ОСВІТА ТА НАУКА……………………………………………… 41 

   

3.1. Кількість дівчаток у закладах дошкільної освіти………………... 41 
 

 



 

"Жінки та чоловіки в Харківській області" 
Головне управління статистики у Харківській області 

7 

3.2. Діаграма. Питома вага дівчаток і хлопчиків у загальній 

кількості дітей у закладах дошкільної освіти……………………. 41 

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

навчалися у закладах освіти……………………………………….. 42 

3.4. Діаграма. Студенти коледжів, технікумів, училищ за галузями 

знань на початок 2018/19 навчального року……………………... 43 

3.5. Діаграма. Студенти університетів, академій, інститутів за 

галузями знань на початок 2018/19 навчального року…………... 43 

3.6. Діаграма. Студенти коледжів, технікумів, училищ за галузями 

знань на початок 2019/20 навчального року……………………… 44 

3.7. Діаграма. Студенти університетів, академій, інститутів за 

галузями знань на початок 2019/20 навчального року…………... 44 

3.8. Студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти на 

початок 2020/21 навчального року………………………………... 45 

3.9. Студенти закладів вищої освіти за галузями знань відповідно до 

Переліку 2015 року………………………………………………… 46 

3.10. Студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти за 

галузями знань відповідно до Переліку 2015 року на початок 

2020/21 навчального року…………………………………………. 48 

3.11. Діаграма. Кількість жінок серед аспірантів……………………… 49 

3.12. Діаграма. Кількість жінок серед докторантів……………………. 49 

3.13. Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових 

досліджень і розробок, за секторами діяльності та науковими 

ступенями………………………………………………………….... 50 

3.14. Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових 

досліджень і розробок, за галузями наук…………………………. 50 

3.15. Кількість дослідників (докторів наук), задіяних у виконанні 

наукових досліджень і розробок, за віковими групами………….. 51 

3.16. Діаграма. Динаміка кількості дослідників (докторів наук), 

задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок………….. 51 

3.17. Кількість дослідників (докторів філософії (кандидатів наук)), 

задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за 

віковими групами…………………………………………………... 52 

3.18. Динаміка кількості (докторів філософії (кандидатів наук)), 

задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок………….. 52 



 

"Жінки та чоловіки в Харківській області" 
Головне управління статистики у Харківській області 

8 

4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ………………...………………………. 53 

   

4.1. Розподіл пенсіонерів усіх категорій за статтю…………………… 53 

4.2. Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерів усіх 

категорій за статтю………………………………………………… 53 

4.3. Кількість жінок, уперше визнаних особами з інвалідністю…….. 53 

4.4. Кількість дітей з інвалідністю віком до 18 років за віком та 

статтю у 2020 році…………………………………………………. 54 

4.5. Кількість осіб з інвалідністю, які потребували забезпечення 

автотранспортом на 1 січня 2021 року……………………………. 54 

4.6. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю…………………………………. 54 

4.7. Надання адресної натуральної та грошової допомоги 

суб’єктами, що надають соціальні послуги………………………. 55 

4.8. Державна соціальна допомога на догляд…………………………. 55 

4.9. Обслуговування громадян, які виявлені та які перебували на 

обліку у зв’язку зі складними життєвими обставинами і 

потребували надання соціальних послуг…………………………. 56 

4.10. Розподіл підопічних будинків-інтернатів для дорослих за віком 

та статтю……………………………………………………………. 56 

4.11. Кількість обслугованих громадян закладами (відділеннями) 

соціального захисту для бездомних громадян…………………… 56 

4.12. Кількість усиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування………………………………………….. 57 

4.13. Загальна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування…………………………………………... 57 

   

5.  ФІЗКУЛЬТУРА, СПОРТ І ВІДПОЧИНОК…………………… 58 

   

5.1. Діяльність закладів фізичної культури і спорту…………………. 58 

5.2. Спортивна діяльність у 2020 році………………………………… 58 

5.3. Кількість осіб, які займаються в ДЮСШ та в СДЮСШОР……... 61 

5.4. Робота спортивних відділень ДЮСШ та СДЮСШОР у 2020 році.. 62 

5.5. Виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та 

оздоровлення………………………………………………………..

. 

64 

5.6. Оздоровлення та відпочинок дітей за бюджетні кошти………… 64 



 

"Жінки та чоловіки в Харківській області" 
Головне управління статистики у Харківській області 

9 

6. РИНОК ПРАЦІ…………………...……………………………….. 65 

   

6.1. Рівень участі населення в робочій силі за освітою………………. 65 

6.2. Рівень участі населення в робочій силі за віковими групами…… 65 

6.3. Діаграма. Населення у віці 15–70 років за статусом участі в 

складі робочої сили у 2018 році…………………………………... 66 

6.4. Діаграма. Населення у віці 15–70 років за статусом участі в 

складі робочої сили у 2019 році…………………………………... 67 

6.5. Діаграма. Населення у віці 15–70 років за статусом участі в 

складі робочої сили у 2020 році…………………………………... 68 

6.6. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за освітою…. 69 

6.7. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за 

віковими групами………………………………….......................... 69 

6.8. Діаграма. Рівень зайнятості жінок за віковими групами………... 70 

6.9. Діаграма. Рівень зайнятості чоловіків за віковими групами……. 70 

6.10. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 

видами економічної діяльності………………………………….... 71 

6.11. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 

видами економічної діяльності у промисловості………………... 74 

   

7. ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ………………………………… 77 

   

7.1. Склад домогосподарств за статтю та віком їх членів…………… 77 

7.2. Розподіл домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка 

очолює домогосподарство (голови домогосподарства)…………. 78 

7.3. Грошові витрати домогосподарств залежно від віку та  

статі особи, яка очолює домогосподарство (голови 

домогосподарства) у 2019 році……………………………………. 80 

7.4. Структура грошових витрат домогосподарств залежно від віку 

та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови 

домогосподарства) у 2019 році……………………………………. 82 

7.5. Грошові витрати домогосподарств на харчування залежно від 

віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови 

домогосподарства) у 2019 році……………………………………. 84 

7.6 Сукупні витрати домогосподарств залежно від віку та статі 

особи, яка очолює домогосподарство (голови 

домогосподарства) у 2019 році……………………………………. 86 
 



 

"Жінки та чоловіки в Харківській області" 
Головне управління статистики у Харківській області 

10 

7.7. Структура сукупних витрат домогосподарств залежно від віку 

та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови 

домогосподарства) у 2019 році……………………………………. 89 

7.8. Сукупні витрати домогосподарств на харчування залежно від 

віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови 

домогосподарства) у 2019 році……………………………………. 91 

7.9. Грошові доходи і сукупні ресурси домогосподарств залежно від 

віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови 

домогосподарства) у 2019 році……………………………………. 93 

7.10. Структура сукупних ресурсів домогосподарств залежно від віку 

та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови 

домогосподарства) у 2019 році……………………………………. 95 

7.11. Структура грошових доходів домогосподарств залежно від віку 

та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови 

домогосподарства) у 2019 році……………………………………. 97 

7.12. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 

залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство 

(голови домогосподарства) у 2019 році…………………………... 98 

   

8. ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ…………………………... 99 

   

8.1. Розподіл виявлених осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення……………………………………………………. 99 

8.2. 
Кількість жінок, які потерпіли від кримінальних 

правопорушень……………………………………………………... 99 

8.3. Склад засуджених………………………………………………….. 100 

8.4. Діаграма. Питома вага засуджених за статтю……………………. 100 

   

9. ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ РЕГІОНІВ…………………………… 101 

   

9.1. Чисельність постійного населення за окремими віковими 

групами та статтю………………………………………………….. 101 

9.2. Кількість дівчаток у закладах дошкільної освіти………………... 104 

9.3. Кількість дівчат, які навчалися у денних закладах загальної 

середньої освіти……………………………………………………. 105 

9.4. Кількість дівчат у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти……………………………………………………………....... 106 

9.5. Кількість жінок серед студентів фахової передвищої та вищої 

освіти на початок 2020/21 навчального року…………………….. 107 



 

"Жінки та чоловіки в Харківській області" 
Головне управління статистики у Харківській області 

11 

9.6. Кількість жінок серед аспірантів………………………………….. 108 

9.7. Розподіл пенсіонерів усіх категорій за статтю…………………... 109 

9.8. 
Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерів усіх 

категорій за статтю………………………………………………… 110 

9.9. Загальна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування………………………………………….. 111 

9.10. Жінки за статусом участі в складі робочої сили…………………. 112 

9.11. Чоловіки за статусом участі в складі робочої сили………………… 114 

9.12. Рівень участі населення у робочій силі……………………………... 116 

9.13. Рівень зайнятості населення………………………………………. 117 

9.14. Рівень безробіття (за методологією МОП)……………………….. 118 

9.15. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників………... 119 

9.16. Кількість засуджених………………………………………………. 120 
 



 

 

1. НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 

 

1.1. Чисельність постійного населення за статтю 
(на 1 січня) 

 
Усього, 

осіб 

У тому числі 
Питома вага у загальній 

чисельності населення, % 

жінки чоловіки жінок чоловіків 

      

2019 2659962 1427344 1232618 53,7 46,3 

2020 2642825 1417308 1225517 53,6 46,4 

2021 2618198 1404395 1213803 53,6 46,4 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

1.2. Співвідношення жінок та чоловіків 

 у загальній чисельності постійного населення 
(на 1 січня; 

на 1000 жінок припадає чоловіків) 
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