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СКОРОЧЕННЯ 
 
м. – місто 
м2 – квадратний метр 
од – одиниць 
р. – рік 
рр. – роки 
табл. – таблиця 
тис. – тисяча 
у т.ч. – у тому числі 
% – відсоток 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
Тире (–) – явищ не було 
   
Крапки (...) – відомості відсутні 
   
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
   
"з них", "у тому 
числі" 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце 
випадки, коли наведено не всі доданки загальної суми, а при 
округленні сума складових не дорівнює підсумку. 
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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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Передмова 
 

Статистичний бюлетень "Соціально-демографічна характеристика 

домогосподарств Закарпатської області у 2018 році" підготовлено за 

підсумками опитування (базового інтерв’ю) в рамках вибіркового 

обстеження умов життя домогосподарств. 

Вибіркове обстеження умов життя домогосподарств здійснюється з 

метою комплексного дослідження рівня життя населення в цілому та 

окремих його верств. Обстеження здійснюється на постійній основі і 

базується на загальноприйнятих міжнародних стандартах. 

Програма обстеження містить оновлену систему показників, що 

враховує зміни, пов’язані з переходом економіки до ринкових відносин. 

У бюлетені наведено підсумки обстеження щодо складу домо-

господарств, рівня освіти його членів, житлових умов та наявності 

підсобного господарства, а також показники обладнання житла 

домогосподарств центральним опаленням, водопроводом, гарячим 

водопостачанням та іншими видами благоустрою. Матеріал доповнено 

графіками і діаграмами, коротким аналітичним оглядом порівняльного 

характеру. 

Дані наведено у порівнянні з середніми показниками по країні та 

областях Карпатського економічного району. Схема економічного 

районування була розроблена Радою по вивченню продуктивних сил 

України і використовується в розробці підсумків обстеження умов життя 

домогосподарств. 

До відома користувачів: інформацію по Україні за 2016–2018рр. 

наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Аналітичний огляд 
 

За даними базового інтерв’ю щодо умов життя домогосподарств в 
області налічується 354,2 тис. домогосподарств, з них 59,4% проживають у 
сільській місцевості. 

У загальній кількості домогосподарств області переважають 
домогосподарства, що складаються з чотирьох і більше осіб – 48,2%, їх 
питома вага є у 2,3 раза вищою, ніж у середньому по країні. Лише одну 
особу у своєму складі мають 8,2% домогосподарств, 25,2% – двох, 18,4% – 
трьох осіб. 

Народжуваність та кількість дітей у сім’ях залежить, зокрема, від 
житлово-побутових умов, стану систем охорони здоров’я та освіти, тощо. 
Дітей віком до 18 років мають 54,9% домогосподарств при 37,8% по країні. 
Серед домогосподарств області з дітьми 18,4% мають дітей у віці до 3 років, 
32,5% – у віці 3–6 років, 52,2% – у віці 7–13 років, 13,6% – у віці 14–15 років 
та 12,5%  –  у віці 16–17 років. 

У 2018р. частка домогосподарств області, у складі яких є діти, які не 
мають одного чи обох батьків, становить 22,4% загальної кількості 
домогосподарств з дітьми при 20,5% по країні. З них у 60,0% 
домогосподарств виховується одна дитина, 17,6% – двоє дітей, 22,4% – 
троє і більше дітей. 

Умови та рівень життя домогосподарств у значній мірі залежать від 
кількості дорослих осіб у їх складі. Зокрема, 54,7% домогосподарств з 
дітьми має у своєму складі три і більше дорослі особи, 41,3% – дві особи. 
Лише одну дорослу особу мають у своєму складі 4,0% домогосподарств 
області з дітьми при 9,4% по країні. 

Кількість домогосподарств, які у своєму складі не мають дітей віком 
до 18 років, становить 159,8 тис. або 45,1% усіх домогосподарств при 
62,2% по країні. При цьому 29,2 тис. домогосподарств складається з однієї 
особи, з них 66,9% – непрацездатного віку. Серед домогосподарств, які 
складаються з двох і більше осіб, 42,3% мають у своєму складі осіб лише 
працездатного віку, в складі кожного четвертого – є одна особа у 
непрацездатному віці, а у 23,9% домогосподарств – всі особи 
непрацездатного віку. 

На одне домогосподарство області у 2018р. в середньому припадає  
1,5 працюючої особи при 1,0 особи – в середньому по країні. Цей показник 
найвищий серед областей. Коефіцієнт економічного навантаження на 
працюючого члена домогосподарства (відношення загальної кількості 
членів домогосподарства до кількості працюючих у його складі) в області 
склав 2,33 при 2,50 раза в середньому по країні та 2,34 раза у 2017р. Для 



 

 5

області характерні домогосподарства у складі яких працює одна та дві 
особи. 

Соціально-економічні умови та рівень життя домогосподарства 
залежать не тільки від наявності у його складі дітей, працюючих осіб, осіб 
непрацездатного віку, але й від їх освітнього рівня. 

В області частка населення у віці 6 років і старші, яке має повну 
вищу освіту, становить 9,4%, неповну вищу – 9,1%. 

На початок 2017/2018 навчального року в області налічувалось  
14 вищих навчальних закладів (без відокремлених структурних підрозділів 
вищих навчальних закладів інших регіонів України): 7 коледжів,  
1 технікум, 1 училище, 3 університети та 2 інститути (з них 1 – 
педагогічний), в яких навчалося 23,7 тис. студентів. У 2017р. в області 
діяли 3 аспірантури, в яких на кінець року навчалося 425 аспірантів. 

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств 
76,5% закарпатських домогосподарств проживають в індивідуальних 
будинках, 22,7% – в окремій квартирі, 0,5% – в частині індивідуального 
будинку та 0,3% – в гуртожитку. 

В області переважну більшість (98,8%) складають домогосподарства, 
які проживають у приватному (приватизованому, купленому) житлі, 1,2% 
наймають його у фізичних осіб. Близько половини обстежуваних 
домогосподарств області мають трикімнатне житло, 26,2% – проживають у 
чотирьох і більше кімнатах, 23,9% – мають двокімнатне житло, а 4,5% –
однокімнатні квартири (будинки). 

Значний вплив на рівень життя населення має наявність особистих 
підсобних господарств. Зокрема, 77,6% домогосподарств області мають у 
своєму користуванні земельні ділянки, а 55,1% – утримують худобу, 
птицю, бджіл. За питомою вагою домогосподарств, які мають в 
користуванні земельні ділянки Закарпаття займає перше місце серед 
областей Карпатського економічного району. За часткою домогосподарств, 
які утримують худобу, птицю та бджіл область займає провідну позицію в 
Україні. 

 



 6

Кількість відібраних домогосподарств та 
їх участь в основному (базовому) інтерв’ю у 2018 році 

 
Відсотків до ефективної вибірки 

Кількість 
відібраних 
адрес 

домогос-
подарств, 

од 

Нежилі 
примі-
щення 

Ефектив-
на 

 вибірка1

домогос-
подарства, 

які 
прийняли 
участь в 
базовому 
інтерв’ю 

домогос-
подарства, 

які 
відмови-
лися від 
участі в 

обстеженні 

домогос-
подарства, 
які не 

приймали 
участь в 
обстеже-
нні2 

       

Україна  12228 519 11709 77,3 13,2 9,5

Закарпатська 306 21 285 77,5 12,6 9,9

Івано-       
Франківська 306 27 279 96,4 1,4 2,2

Львівська 561 – 561 81,6 15,2 3,2

Чернівецька 256 16 240 93,3 5,4 1,3
 
  

  

1 Кількість відібраних адрес домогосподарств (без урахування нежилих приміщень). 
2 З інших причин (стан здоров’я, від’їзд тощо). 

 
Характеристика домогосподарств у 2018 році 

 

 Україна
Закар-
патська 

Івано-
Франків-
ська 

Львів-
ська 

Черні-
вецька 

      

Кількість домогосподарств, тис. 14934,9 354,2 449,7 821,5 307,0
у т.ч. проживають у, % 
великих містах  39,4 10,8 17,0 33,4 31,0
малих містах  28,0 29,8 28,2 29,9 13,0
сільській місцевості 32,6 59,4 54,8 36,7 56,0

Середній розмір домогосподарства, 
осіб 2,58 3,49 3,00 3,02 2,90
Частка домогосподарств, які 
складаються з, % 
однієї особи 20,3 8,2 13,1 19,4 16,9
двох осіб 32,8 25,2 23,8 24,4 22,5
трьох осіб 25,8 18,4 26,3 21,1 30,1
чотирьох і більше осіб 21,1 48,2 36,8 35,1 30,5

Частка домогосподарств із дітьми  
до 18 років, % 37,8 54,9 47,8 46,1 51,3
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Розподіл домогосподарств за кількістю 
їх членів і наявністю дітей 

 
Україна Закарпатська область 

 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

  

Кількість домогосподарств,  
тис. 15033,4 14985,6 14934,9 354,8 354,3 354,2

Частка домогосподарств, які 
складаються з, % 

 

однієї особи 19,6 20,0 20,3 8,7 9,2 8,2

двох осіб 33,0 32,4 32,8 21,5 23,4 25,2

трьох осіб 26,3 26,9 25,8 23,4 20,5 18,4

чотирьох осіб і більше 21,1 20,7 21,1 46,4 46,9 48,2

Частка домогосподарств, які  
мають дітей до 18 років, % 38,2 38,2 37,8 55,0 55,1 54,9

Кількість домогосподарств з  
дітьми, тис. 5744,1 5726,1 5652,3 195,2 195,3 194,4

з них частка домогосподарств 
із дітьми у віці, % 

 

до 3 років 23,3 23,4 23,0 29,3 35,0 18,4

3–6 років 30,3 28,6 28,9 31,0 25,8 32,5

7–13 років 43,7 45,2 44,9 52,4 53,0 52,2

14–15 років 12,0 11,7 14,0 16,1 13,9 13,6

16–17 років 11,6 11,7 10,1 7,5 12,6 12,5

Розподіл домогосподарств з 
дітьми за кількістю дітей у їх 
складі, % 

 

одна дитина  76,4 75,9 75,5 56,8 57,5 61,3

дві дитини 20,7 21,2 20,9 34,7 33,3 26,4

три дитини і більше 2,9 2,9 3,6 8,5 9,2 12,3

Розподіл домогосподарств з 
дітьми за кількістю дорослих 
осіб у їх складі, % 

 

одна особа 7,8 9,1 9,4 2,0 4,9 4,0

дві особи 58,6 58,3 58,7 34,4 44,5 41,3

три особи і більше 33,6 32,6 31,9 63,6 50,6 54,7
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Розподіл домогосподарств з дітьми за віком у 2018 році 
 

32,5

52,2

13,6

12,5

44,9

18,4

28,9

14,0

10,1

23,0

0 10 20 30 40 50 60

До 3 років

3-6 років

7-13 років

14-15 років

16-17 років

%

Закарпатська область Україна

 
 
 

Розподіл домогосподарств у складі яких є діти, 
які не мають одного чи обох батьків 

 
Україна  Закарпатська область  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
 

Домогосподарства, у складі яких 
є діти, які не мають одного чи  
обох батьків, тис. 1080,5 1084,9 1158,6 22,0 26,1 43,6

Їх питома вага у загальній 
кількості домогосподарств з 
дітьми, % 18,8 18,9 20,5 11,3 13,4 22,4

з них частка домогосподарств за 
кількістю дітей у їх складі, % 
одна дитина 81,4 81,9 81,3 44,3 44,0 60,0

дві дитини 15,7 15,5 15,2 41,9 50,8 17,6

три дитини і більше 2,9 2,6 3,5 13,8 5,2 22,4

Із загальної кількості частка 
домогосподарств за кількістю 
дорослих осіб у їх складі, % 
одна особа 26,8 32,7 34,1 10,0 29,2 13,7

дві особи 39,1 35,0 36,9 16,5 41,3 42,9

три особи і більше 34,1 32,3 29,0 73,5 29,5 43,4
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Характеристика домогосподарств без дітей 
 
Україна Закарпатська область 

 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

Домогосподарства без дітей, тис. 9289,3 9259,5 9282,6 159,6 159,0 159,8
з них домогосподарства з однієї 
особи, тис. 2878,6 2927,7 2976,5 30,8 32,2 29,2
у тому числі, % 
у працездатному віці 39,9 35,4 34,5 41,8 23,4 33,1
у непрацездатному віці 60,1 64,6 65,5 58,2 76,6 66,9

домогосподарства з двох і більше 
осіб, тис. 6410,7 6331,8 6306,1 128,8 126,8 130,6
у тому числі, % 
всі у працездатному віці 44,7 43,5 42,5 50,5 40,7 42,3
є одна особа у непрацездатному 
віці 23,9 23,7 23,9 23,1 36,6 25,0
є дві або більше осіб у непраце-
здатному віці і одна або більше 
осіб у працездатному віці 5,4 6,2 5,9 8,4 3,7 8,8
всі у непрацездатному віці 26,0 26,6 27,7 18,0 19,0 23,9

 
 
 
 

      Характеристика домогосподарств без дітей у 2018 році 
 

 Україна 
Закар-
патська

Івано-
Франків-
ська 

Львівська 
Черні-
вецька 

 

Домогосподарства без дітей, тис. 9282,6 159,8 234,7 443,2 149,5
з них домогосподарства з однієї 
особи, тис. 2976,5 29,2 57,1 155,5 51,2
у тому числі, % 
у працездатному віці 34,5 33,1 30,4 34,8 29,6
у непрацездатному віці 65,5 66,9 69,6 65,2 70,4

домогосподарства з двох і більше 
осіб, тис. 6306,1 130,6 177,6 287,7 98,3
у тому числі, % 
всі у працездатному віці 42,5 42,3 34,6 43,3 46,8
є одна особа у непрацездатному 
віці 23,9 25,0 37,6 25,1 19,3
є дві або більше осіб у непраце-
здатному віці і одна або більше 
осіб у працездатному віці 5,9 8,8 6,8 3,0 11,2
всі у непрацездатному віці 27,7 23,9 21,0 28,6 22,7
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   Розподіл домогосподарств за наявністю і кількістю 
працюючих осіб у їх складі у 2018 році 

 

 Україна
Закар-
патська 

Івано-
Франків-
ська 

Львівська 
Черні-
вецька 

 

Кількість домогосподарств, тис. 14934,9 354,2 449,7 821,5 307,0

у т.ч. частка домогосподарств, де, %

є працюючі особи 64,6 80,2 79,9 68,9 67,0

немає працюючих осіб 35,4 19,8 20,1 31,1 33,0

Кількість домогосподарств, у складі 
яких є працюючі, тис. 9640,6 284,1 359,5 565,9 205,7

у т.ч. частка домогосподарств, у 
складі яких працюючих осіб, % 

одна 49,9 30,6 40,2 37,2 40,9

дві 41,8 53,6 50,8 50,6 40,9

три і більше 8,3 15,8 9,0 12,2 18,2

Середня кількість працюючих в 
розрахунку на одне домогосподарство
осіб 1,0 1,5 1,4 1,2 1,2

Коефіцієнт економічного 
навантаження на працюючого члена 
домогосподарства, разів 2,50 2,33 2,19 2,47 2,41

 
 
 

Розподіл домогосподарств за кількістю 
працюючих осіб у їх складі у 2018 році 

 

49,9

30,6 53,6

41,8 8,3

15,8

0 20 40 60 80 100
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Розподіл населення за рівнем освіти у 2018 році 
 

 Україна Закар-
патська 

Івано-
Франків-
ська 

Львівська Черні-
вецька 

 

Кількість населення у віці  
6 років і старші, тис. 35879,1 1145,2 1240,5 2303,1 824,1
з них мають освіту, % 
повну вищу  22,7 9,4 14,2 27,7 15,9
базову вищу  1,2 0,4 0,6 2,4 0,7
неповну вищу 18,2 9,1 20,4 12,9 24,8
професійно-технічну 19,4 13,0 15,1 24,2 17,4
повну загальну середню 18,3 43,5 26,1 12,7 16,4
базову загальну середню 7,9 8,7 10,6 7,0 13,1
початкову загальну середню 6,6 9,6 6,4 8,7 6,0
не мають початкової загальної 
та неписьменні 5,7 6,3 6,6 4,4 5,7

 

 
Основні заклади освіти у Закарпатській області 

 
(на початок навчального року) 

 
2000/
2001 

2005/
2006 

2010/
2011 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/
2018 

 

Дошкільні навчальні заклади 505 506 532 572 582 589

у них дітей (на кінець року), тис. осіб 20,1 26,9 35,5 47,5 48,0 47,8

Загальноосвітні навчальні 

заклади1 722 716 693 669 667 668

у них учнів, тис. осіб 207,8 181,7 155,6 157,0 159,1 160,6

Професійно-технічні навчальні 

заклади1 19 20 18 16 16 16

у них учнів (на кінець календарного  

року), тис. осіб 11,5 9,5 9,3 6,6 6,3 6,0

Вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів 

акредитації 15 14 11 9 92 92

у них студентів, тис. осіб 8,2 7,0 5,0 3,3 3,1 3,0

Вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів 

акредитації 4 5 6 5 53 53

у них студентів, тис. осіб 14,5 20,1 23,4 18,7 19,5 20,7
 
  

1 За даними Департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації. 
2  З 2016/17 навчального року – коледжі, технікуми, училища. 
3 З 2016/17 навчального року – університети, академії, інститути. 
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Характеристика житла домогосподарств 
 
Україна Закарпатська область 

 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

Кількість домогосподарств, тис. 15033,4 14985,6 14934,9 354,8 354,3 354,2
Розподіл домогосподарств за       
типом житла, %       

окрема квартира  46,7 47,6 46,7 21,8 23,9 22,7

комунальна квартира 0,5 0,5 0,9 ... ... …

індивідуальний будинок 47,3 47,1 47,5 75,5 74,0 76,5

частина індивідуального будинку 2,3 2,2 1,9 2,0 1,5 0,5

гуртожиток 3,2 2,6 3,0 0,7 0,6 0,3

Розподіл домогосподарств за 
типом власності житла (без 
урахування домогосподарств, які 
проживають у гуртожитках), % 

приватна власність 
(приватизоване, куплене) 

95,5 94,6 95,3 97,4 97,1 98,8

державне 0,6 0,5 0,5 ... ... ...

відомче 0,2 0,2 0,3 ... ... …

наймають у фізичних осіб 3,7 4,7 3,9 2,6 2,9 1,2

Розподіл домогосподарств за 
кількістю кімнат у житлі, % 

одна кімната 12,7 12,2 12,8 8,5 5,3 4,5

дві кімнати 33,7 35,2 33,8 30,2 27,2 23,9

три кімнати 36,0 34,9 35,7 43,9 46,4 45,4

чотири і більше кімнат 17,6 17,7 17,7 17,4 21,1 26,2

Розподіл домогосподарств за часом
будівництва їх житла у, % 

40-х роках і раніше 7,3 7,1 7,3 3,9 1,3 4,5

50-х роках 11,0 11,9 11,4 12,3 5,8 7,8

60-х роках 21,7 21,1 21,8 25,7 18,8 16,2

70-х роках 24,5 24,6 25,4 21,3 21,8 31,6

80-х роках 24,5 23,8 23,1 26,4 39,6 30,7

1991–2000 роках 8,8 8,9 8,7 7,0 8,5 6,0

2001 році і пізніше 2,2 2,6 2,3 3,4 4,2 3,2
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Розподіл домогосподарств за чисельним складом 
та житловими умовами 

 

Україна Закарпатська область  
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

Кількість домогосподарств, тис. 15033,4 14985,6 14934,9 354,8 354,3 354,2

Розподіл домогосподарств за 
розміром житлової площі на одну 
особу, % 
до 7,5 м2  8,3 8,5 9,1 10,9 6,5 5,7
7,5 м2–9,0 м2 5,7 5,8 5,,0 8,5 3,7 2,7
9,01 м2–13,65 м2 24,4 25,0 24,7 27,0 33,0 32,4
13,66 м2–20,0 м2 28,1 27,7 26,9 26,6 30,7 27,5
20,01 м2–25,0 м2 10,6 9,9 10,0 11,8 9,2 11,0
понад 25,01 м2 22,9 23,1 24,3 15,2 16,9 20,7

Розподіл домогосподарств, які 
займають одну кімнату, за 
кількістю осіб, % 
одна особа 38,2 37,5 36,2 31,5 38,5 26,8
дві особи 28,6 29,4 27,4 26,0 19,5 32,1
три особи  24,2 23,4 26,4 19,9 8,5 41,1
чотири особи та більше 9,0 9,7 10,0 22,6 33,5 ...

Розподіл домогосподарств, які 
займають дві кімнати, за кількістю
осіб, % 
одна особа 21,1 20,4 21,5 11,1 13,1 13,8
дві особи 34,7 34,9 35,6 35,4 41,1 39,0
три особи  27,7 28,4 28,7 30,2 17,3 32,3
чотири особи та більше 16,5 16,3 14,2 23,3 28,5 14,9

Розподіл домогосподарств, які 
займають три кімнати, за кількістю
осіб, % 
одна особа 15,0 16,9 17,3 4,6 6,5 6,9
дві особи 33,5 31,3 33,0 15,4 17,7 23,5
три особи  26,5 27,8 25,6 18,0 30,9 15,9
чотири особи та більше 25,0 24,0 24,1 62,0 44,9 53,7

Розподіл домогосподарств, які 
займають чотири і більше кімнат, 
за кількістю осіб, % 
одна особа 12,5 13,1 12,7 3,7 2,6 2,3
дві особи 31,6 31,5 31,1 10,2 14,3 14,3
три особи  25,1 24,8 20,2 26,8 4,6 6,1
чотири особи та більше 30,8 30,6 36,0 59,3 78,5 77,3
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Обладнання житла домогосподарств у 2018 році 
 

 Україна
Закар-
патська 

Івано-
Франків-
ська 

Львів-
ська 

Черні-
вецька 

      

Кількість домогосподарств, тис. 14934,9 354,2 449,7 821,5 307,0
Розподіл домогосподарств за 
наявністю в їх житлі, % 
центрального опалення 37,4 ... 8,3 29,1 22,1
індивідуальної системи опалення  45,2 70,9 46,1 46,4 36,3
водопроводу 80,9 89,0 75,3 86,6 74,8
каналізації 80,4 89,0 75,3 86,6 74,7
гарячого водопостачання  40,0 83,5 64,5 21,1 50,1
газової колонки 14,9 0,4 10,0 37,4 10,8
централізованого газопостачання 77,8 71,7 74,5 90,0 84,1
балонного газу 11,7 19,4 14,6 3,9 7,8
електроплити підлогової 6,2 1,5 5,2 2,9 ...
ванної або душу 77,1 88,7 74,5 83,5 72,3
телефону 20,3 15,9 20,5 14,5 37,3
сміттєпроводу 13,1 9,6 – – ...

 

 
Розподіл домогосподарств у 2018 році за ступенем 

задоволення своїми житловими умовами 
 

 Україна Закар-
патська

Івано-
Франків-
ська 

Львів-
ська 

Черні-
вецька

      

Кількість домогосподарств, тис. 14934,9 354,2 449,7 821,5 307,0
з них своїми житловими умовами, % 
дуже задоволені 1,8 0,3 ... 3,9 1,6
задоволені 53,8 35,3 51,7 52,1 56,0
не дуже задоволені 29,8 30,9 33,3 35,9 31,2
незадоволені 11,1 20,4 12,8 6,8 9,0
дуже незадоволені 3,5 13,1 2,2 1,3 2,2

Кількість домогосподарств з дітьми, тис. 5652,3 194,4 215,0 378,3 157,5
з них своїми житловими умовами, % 
дуже задоволені 2,0 ... ... 5,0 1,7
задоволені 52,0 28,8 54,3 54,6 53,9
не дуже задоволені 31,1 30,2 36,9 35,9 31,4
незадоволені 11,0 26,4 8,8 3,5 11,8
дуже незадоволені 3,9 14,6 ... 1,0 1,2

Кількість домогосподарств без дітей, тис. 9282,6 159,8 234,7 443,2 149,5
з них своїми житловими умовами, % 
дуже задоволені 1,7 0,6 ... 2,9 1,7
задоволені 54,9 43,2 49,4 50,1 58,4
не дуже задоволені 29,0 31,7 29,9 35,9 31,0
незадоволені 11,2 13,0 16,4 9,7 5,9
дуже незадоволені 3,2 11,5 4,3 1,4 3,0
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Характеристика домогосподарств, які мають 
особисті підсобні господарства у 2018 році 

 

 
Україна Закар-

патська

Івано-
Франків-
ська 

Львів-
ська 

Черні-
вецька 

      

Кількість домогосподарств, тис. 14934,9 354,2 449,7 821,5 307,0
із загальної кількості частка  
домогосподарств, які,  % 
утримують худобу, птицю, бджіл 30,3 55,1 53,5 31,9 50,3
мають земельні ділянки  54,7 77,6 71,1 52,2 70,2

Середня площа землі, яку використо- 
вує одне домогосподарство, сотки 190,9 48,1 88,8 53,0 127,0
Розподіл земельної площі, яка зна-
ходиться у користуванні домогоспо- 
дарств, за видом її використання, % 
для вирощування продукції лише для
власних потреб  16,2 48,0 51,6 93,3 34,0
для вирощування продукції для 
власних потреб і на продаж 9,2 26,4 1,4 6,7 28,3
здається в оренду 73,6 18,6 41,9 ... 37,7
для відпочинку 0,0 ... ... ... ...
почали освоювати, інше 1,0 7,0 5,1 ... 0,0

 

Характеристика якості оцінки значення показників за результатами 
обстеження умов життя домогосподарств 

 

 Україна 
Карпатський 
економічний 

район 
Закарпатська 

область 
 

Домогосподарства, які задоволені  
своїми житловими умовами, тис. 8037,9 958,4 125,0
гранична похибка вибірки, тис. 475,45 139,40 27,61
відносна стандартна похибка вибірки, % 3,02 7,42 11,27
Середній розмір домогосподарства, осіб 2,58 3,08 3,49
гранична похибка вибірки, тис. 0,04 0,15 0,56
відносна стандартна похибка вибірки, % 0,85 2,50 8,25

 
  

  

 

Примітка. При аналізі оцінок показників, побудованих на основі даних вибіркового 
обстеження, вирішальне значення для правильної інтерпретації результатів та для контролю 
оптимальності дизайну вибірки має інформація про величину похибки вибірки. Величиною цієї 
похибки визначаються межі довірчих інтервалів при побудові інтервальних оцінок показників – 
інтервалів можливих значень показників за даними вибіркового обстеження.  

Найбільш наочно характеризують якість даних вибіркових обстежень наступні 
показники: гранична похибка вибірки та відносна стандартна похибка вибірки (або коефіцієнт 
варіації RSE). 

Відносна стандартна похибка або коефіцієнт варіації (PSE) використовується як показник 
придатності даних для аналізу. Якщо PSE≤5%, то оцінка вважається надійною, якщо 
5%<PSE≤10% – є придатною для кількісного аналізу, але її надійність є недостатньо висока, 
якщо 10%<PSE≤25% – оцінка придатна лише для якісного аналізу і її слід використовувати 
обережно. 

Наведені результати свідчать, що по області відносна стандартна похибка для показника 
"Середній розмір домогосподарства" не перевищує 10%, тобто оцінка є придатною для 
кількісного аналізу. Для показника "Домогосподарств, які задоволені своїми житловими 
умовами" величина відносної стандартної похибки вибірки перевищує 10%, тобто оцінка 
придатна лише для якісного аналізу. Це пояснюється малим об'ємом вибірки обстежуваних 
домогосподарств в області.  
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Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2018 року 
та середня чисельність у 2017 році1 

 

(осіб) 
Наявне населення  Постійне населення  
на 

1 січня 
2018 

середня 
чисельність 

у 2017 

на 
1 січня 
2018 

середня 
чисельність 

у 2017 
 
Закарпатська область 1258155 1258466 1255322 1255633

м.Ужгород 113996 114001 112436 112441

м.Берегово (міськрада) 24143 24188 23499 23544

м.Мукачево 85892 85964 85238 85310

м.Хуст (міськрада) 31659 31681 31214 31236

м.Чоп 8949 8940 8908 8899

Берегівський 50806 50941 50950 51085

Великоберезнянський 26414 26502 26622 26710

Виноградівський 121187 121137 121274 121224

Воловецький 24175 24235 24332 24392

Іршавський 100493 100412 100614 100533

Міжгірський 47715 47837 47570 47692

Мукачівський 100460 100688 100382 100610

Перечинський 31936 31931 32207 32202

Рахівський 92814 92739 93053 92978

Свалявський 54628 54643 54029 54044

Тячівський 175478 175459 175124 175105

Ужгородський 71635 71453 71654 71472

Хустський  95775 95715 96216 96156
 
  

  

1 У цій та наступній таблиці (стор. 18) розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на 
основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та 
зміни реєстрації місця проживання.  



 18

Середньорічна чисельність постійного населення за місцем 
проживання та за віковими групами у 2017 році1 

 
(осіб) 

Чисельність населення 
 

усього міське сільське 
  

Усе населення 1255633 460373 795260

у т.ч. у віці, років  

0–4 85324 30052 55272

5–9 89491 32765 56726

10–14 76218 28566 47652

15–19 69762 23891 45871

20–24 82060 27430 54630

25–29 100121 36050 64071

30–34 105802 42457 63345

35–39 96254 36735 59519

40–44 90288 32839 57449

45-49 83167 29287 53880

50–54 79347 28520 50827

55–59 84383 31533 52850

60–64 67237 26166 41071

65–69 54420 21750 32670

70–74 33572 12853 20719

75–79 28912 10517 18395

80–84 18502 5981 12521

85–89 8546 2434 6112

90–94 1974 477 1497

95–99 202 45 157

100 і старше 51 25 26
 
  

  

1 Див. виноску до табл. на стор.17. 
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Визначення основних термінів і понять 
 

Великі міста – міста з чисельністю населення 100 тис. чоловік і 
більше. 

Малі міста – міста та селища міського типу з чисельністю населення 
менше 100 тис. чоловік. 

Домогосподарство – сукупність осіб, які спільно проживають в 
одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім 
необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або 
частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в 
родинних стосунках, або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких з 
цих стосунків, або бути і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство 
може складатися з однієї особи (стаття 1 Закону України "Про 
Всеукраїнський перепис населення"). Оскільки частка домогосподарств, у 
складі яких є особи, не пов’язані родинними стосунками, складає 0,38% від 
загальної кількості домогосподарств (0,47% – від кількості домогоспо-
дарств за виключенням одинаків), в сучасних економічних умовах поняття 
"домогосподарство" і "сім’я" дуже близькі.  

Статистична вага домогосподарства – кількість домогосподарств 
генеральної сукупності, яку репрезентує одне домогосподарство з вибірки. 

Діти – особи у віці до 18 років, які не перебувають у шлюбі. 
Дорослі – особи у віці 18 років і старше, а також – особи до 18 років, 

які перебувають у шлюбі. 
Домогосподарства, у складі яких є діти, які не мають одного чи 

обох батьків – домогосподарства з дітьми, у яких немає матері та/або 
батька (помер(ла), розлучені тощо). 

Кількість дорослих у домогосподарстві, у складі якого є діти, які 
не мають одного чи обох батьків – кількість усіх дорослих осіб у 
домогосподарстві незалежно від родинних стосунків по відношенню до 
таких дітей. Наприклад, домогосподарство складається із шлюбної пари з 
двома дітьми, сестри  голови домогосподарства, яка виховує свою дитину 
без чоловіка, а також з няні, яка живе і харчується у цьому домо-
господарстві, але не пов’язана з ним родинними стосунками. Кількість 
дорослих у цьому домогосподарстві – чотири (а не одна матір, яка сама 
виховує дитину).Такий підхід обумовлений спільністю витрат усіх членів 
домогосподарства на харчування, оплату житла тощо і дозволяє більш 
точно відобразити фактичні умови, в яких зростає дитина, яка не має 
одного чи обох батьків. 

Дошкільні навчальні заклади – ясла, ясла-садки, дитячі садки, 
ясла-садки сімейного, комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні та 
санаторні), навчально-виховні комплекси тощо. 
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Загальноосвітні навчальні заклади (ЗНЗ) – школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), санаторні школи 
всіх ступенів, а також спеціальні школи. 

Загальноосвітні навчальні заклади І ступеня (початкова школа) 
забезпечують початкову загальну освіту, ІІ ступеня (основна школа) – 
базову загальну середню освіту, ІІІ ступеня (старша школа) – повну 
загальну середню освіту. 

Професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ) – навчальні 
заклади для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній освіті. 

Вищі навчальні заклади (ВНЗ) – технікуми, училища, коледжі, 
інститути, консерваторії, академії, університети тощо. 

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено 
чотири рівні акредитації: І – технікуми, училища, ІІ – коледжі та інші 
прирівняні до них заклади, ІІІ і ІV – академії, університети, інститути, 
консерваторії. 

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями: 

молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища, інші вищі 
навчальні заклади І рівня акредитації; 

бакалавр – забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади  
ІІ–ІV рівнів акредитації; 

спеціаліст, магістр – забезпечують вищі навчальні заклади  
ІІІ і ІV рівнів акредитації. 

Повна вища освіта – відмічається особам, які закінчили вищий 
навчальний заклад (інститут, консерваторію, академію, університет та інші 
прирівняні до них учбові заклади, які надають освітньо-кваліфікаційний 
рівень "спеціаліст", "магістр") і отримали документ про його закінчення. 

Базова вища освіта – відмічається особам, які закінчили коледж та 
інші прирівняні до нього навчальні заклади або продовжують навчатися у 
вищому навчальному закладі – інституті, консерваторії, академії, універси-
теті та інших прирівняних до них навчальних закладах освіти і отримали 
документ про набуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". 

Неповна вища освіта – відмічається особам, які закінчили технікум 
(училище) або інший прирівняний до нього навчальний заклад І рівня 
акредитації або продовжують навчатися у вищому навчальному закладі і 
отримали документ про набуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
"молодший спеціаліст"; у 1996р.1 і раніше закінчили технікум (училище) 
або інший середній спеціальний навчальний заклад; у 1996р. і раніше 
навчалися у вищих навчальних закладах, пройшли половину або більше 
половини строку навчання і не завершили його.  
 
  

1 Введення в дію Закону України "Про  освіту"  від 23 березня 1996р. №100/96–ВР. 

 



 

 21

Тим особам, які у 1996р. і раніше навчалися у вищих навчальних закладах і 
пройшли менше половини строку навчання, відмічається освітній рівень, 
який вони мали до вступу у вищий навчальний заклад. 

Професійно-технічна освіта – освіта, спрямована на формування у 
громадян професійних знань, умінь, навичок, розвиток духовності, 
культури, відповідного технічного, технологічного і екологічного 
мислення з метою створення умов їх професійної діяльності. Професійна 
освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах. 
Відмічається особам, які закінчили у будь-якому році середнє або інше 
професійно-технічне училище, ремісниче училище, галузеве професійне 
училище (ГПУ), школу фабрично-заводського навчання (ФЗН), або 
фабрично-заводського учнівства (ФЗУ), а також технічне училище (ТУ), 
навчально-виробничий центр, навчально-курсовий комбінат, інші 
прирівняні до них учбові заклади та отримали документ про закінчення. 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який 
успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація 
"кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду 
(категорії). 

Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акреди-
тованому вищому професійному училищі певного рівня акредитації, може 
присвоюватися кваліфікація "молодший спеціаліст". 

Повна загальна середня освіта – відмічається особам, які закінчили 
старшу школу: одинадцятирічну, десятирічну, ліцей, гімназію (включаючи 
дореволюційну), реальне училище, комерційне училище, іншу середню 
загальноосвітню школу. 

Базова загальна середня освіта – відмічається особам, які закін-
чили "основну" школу, а саме восьмирічну школу у 1963–1989рр. і раніше, 
семирічну школу або 7 класів у 1961р. і раніше; 8 класів середньої школи у 
1963–1989рр. і раніше, закінчили 9 класів середньої школи, 10 класів 
школи-одинадцятирічки, навчаються в 10–11 класах, в професійно-
технічному закладі (крім осіб з повною загальною середньою освітою); 
тим, хто вибув із 8 класу в 1959/60 навчальному році і раніше, вибув із  
9–11 класів або із професійно-технічного закладу в будь-якому році (крім 
осіб із повною загальною середньою освітою). 

Початкова загальна освіта – відмічається особам, які закінчили 
початкову школу або 3 класи в 1972р. і пізніше, 4–6 класів у будь-якому 
році, 7 класів у 1960р. і пізніше; 8 класів у 1990р. і пізніше; тим, хто 
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навчається в 5–9 класах; тим, хто вибув із 4 класу в 1972–1973рр. і пізніше, 
з 5–7 класів у будь-якому році, з 8 класу в 1960/61 навчальному році і 
пізніше, з 9 класу в 1989/1990 навчальному році і пізніше. 

Не має початкової загальної – відмічається особам у віці 6 років і 
старшому (як тим, хто навчається, так і тим, хто не навчається), які не 
мають початкової загальної освіти, але вміють читати і писати будь-якою 
мовою або тільки читати (хоча б повільно). 

Неписьменний – відмічається особам у віці 6 років і старшому, які 
не вміють читати. 

Працююча особа – особа, яка надала ствердну відповідь на 
запитання "Чи працюєте в даний час?". Працюючі пенсіонери також 
відносяться до категорії "працюючі". 

Непрацююча особа – особа, яка надала негативну відповідь на 
запитання "Чи працюєте в даний час?". 

Пенсіонер – особа, яка отримує пенсію і не працює. 
Особи працездатного віку (крім підлітків у віці 16–17 років) у 

2018 році  – жінки у віці 18–59 років включно (у зв’язку з поетапним 
підвищенням пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років відповідно до 
статті 26 розділу ІІІ "Пенсії за віком у солідарній системі" Закону України 
"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003р. 
№1058-ІV (у редакції Закону України від 08.07.2011р. №3668-VІ) [11]), 
чоловіки у віці 18–59 років. 

Особи непрацездатного віку (крім дітей) у 2018 році  –  жінки  у  
віці 59 років і старші, чоловіки – 60 років і старше. 

Коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена 
домогосподарства – відношення загальної кількості членів домогоспо-
дарства до кількості працюючих осіб у його складі. 
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