
 

ДЕРЖСТАТ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

вул. Юрія Гойди, 11, м. Ужгород, 88008, тел. (0312) 61-34-68, факс (0312) 61-12-73 

E-mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua      Web: http://www.uz.ukrstat.gov.ua      Код ЄДРПОУ 02360464 
 
 

27.07.2022 № 07-12/1455–22 
 

ПРЕС-ВИПУСК  

Жінки в дзеркалі статистики 

 
Чисельність жінок в області, за оцінкою, станом на 1 січня 2022 року. 

становила 644,5 тис. осіб, або 51,9% від загальної чисельності постійного 
населення. 
 У 2021 році народилося 12,6 тис. немовлят, з них 6,1 тис. дівчат, що 
становить 48,3% від загальної кількості живонароджених. На  
100 новонароджених дівчаток припадало 107 хлопчиків. Таке перевищення було 
характерним для усіх районів області. 
  Із загальної кількості живонароджених 4,9 тис. немовлят народжені 
жінками у віці до 25 років, 3,8 тис. – у віці 25–29 років, 0,3 тис. – жінками після 
40 років. 

Із усіх новонароджених малюків 3,1 тис. дітей народилися у жінок, які не 
перебували у зареєстрованому шлюбі, що склало 24,3% від усіх народжених 
малюків.  
 У 2021 році в області також мало місце підліткове материнство. Дівчатами 
у віці до 15 років народжено 35 дітей, що на 34,6% більше за показники 
підліткового материнства за минулий рік. 

Аналіз статевої структури населення свідчить про стабільну перевагу 
жінок у його загальній чисельності. У цілому по області кількість жінок на  
1000 чоловіків поступово збільшується: у 1989 році на 1000 чоловіків припадала 
1071 жінка, у 2001 році – 1077, а у 2021 році – 1080. Щодо вікової структури 
населення, то перевага чисельності жінок починається з віку 35–39 років, а з  
45–49 років зберігається в усіх наступних роках життя. 

У 2021 році середня очікувана тривалість життя при народженні у жінок  
була більшою від тривалості життя чоловіків і складала 73,11 року  
(у чоловіків – 65,82 року). 
 У 2021 році померло 9,1 тис. жінок, що склало 49,4% від загальної 
кількості померлих (у міській місцевості – 3,6 тис., у сільській місцевості – 5,5 
тис. жінок). Основними причинами смерті жінок є хвороби системи кровообігу, 
короновірусна інфекція COVID-19 та новоутворення. З цих причин (крім 
новоутворення) смертність жінок була вищою за смертність чоловіків. 
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