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ПРЕС-ВИПУСК

Чоловіки в дзеркалі статистики
Чисельність чоловіків в області, за оцінкою, станом на 1 січня 2019р.
становила 603,1 тис. осіб, або 48,1% від загальної кількості постійного
населення.
У 2018р. народилося 7138 хлопчиків, що на 393 більше, ніж дівчат. На 100
новонароджених хлопців припадало 94 дівчинки. Таке перевищення зберігалося
майже в усіх містах та районах області, крім міст Мукачево та Хуст,
Великоберезнянського, Воловецького, Перечинського та Рахівського районів.
Розподіл постійного населення області за статтю характеризувався
гендерною диспропорцією, тобто загальна кількість чоловіків на 47,9 тис. осіб,
або на 7,4% менша, ніж жінок. На кожну тисячу чоловіків в середньому
припадало 1079 жінок. У 2018р. середня очікувана тривалість життя при
народженні у чоловіків була меншою від тривалості життя жінок і склала 66,77
років (для жінок – 75,22 років).
У 2018р. померло 7,9 тис. чоловіків, що склало 51,5% від загальної
кількості померлих (у міських поселеннях – 2,9 тис., у сільській місцевості –
5,0 тис. осіб). Загалом у 2018р. чоловіків померло на 474 особи більше, ніж
жінок. Найбільша різниця між кількістю померлих чоловіків і жінок є у вікових
групах 15–19 років ( у 2,4 раза помирає більше чоловіків, ніж жінок), 20–24 роки
– у 2,8 раза, 25–29 років – у 3,6 раза, 30–34 років – у 2,8 раза, 35–39 років – у
3,1 раза, 40–44 роки – у 2,5 раза, 45–49 років – у 2,2 раза, 50–54 років – у 2,6
раза, 55–59 років – у 2,2 раза
Основними причинами смерті чоловіків є: хвороби системи кровообігу,
новоутворення, зовнішні причини смерті, хвороби органів травлення, хвороби
органів дихання та деякі інфекційні та паразитарні хвороби.
У 2018р. на підприємствах, установах та організаціях області було зайнято
60,0 тис. чоловіків, що склало 37,0% загальної кількості зайнятих в економіці.
За даними статистичного спостереження, заробітна плата чоловіків в
області є вищою, ніж у жінок. У 2018р. середньомісячна номінальна заробітна
плата у чоловіків становила 8978 грн, тоді як у жінок – 7538 грн. Найвищий
рівень заробітків зафіксовано у чоловіків, які зайняті в установах державного
управління та обов'язкового соціального страхування – 12702 грн, у фінансовій
та страховій діяльності – 10849 грн, а також у промисловості – 10723 грн.
Низькою заробітна плата була у чоловіків зайнятих у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування – 4974 грн та у сфері тимчасового розміщування й
організації харчування – 4352 грн.
У 2018р. для виконанні наукових досліджень і розробок в області було
задіяно 526 працівників, з них 351 особа чоловічої статі.
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