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ПРЕС-ВИПУСК  

 
Чоловіки в дзеркалі статистики 

 

Чисельність чоловіків в області, за оцінкою, станом на 1 січня 2022р. 

становила 597,1 тис. осіб, або 48,1% від загальної чисельності постійного 

населення. 

 У 2021р. народилося 12,6 тис. немовлят, з них 6,5 тис. хлопчиків, що 

становить 51,7% від загальної кількості живонароджених. На 100 новонароджених 

хлопчиків припадало 93 дівчинки. Перевищення кількості новонароджених 

хлопчиків над дівчатами мало місце в усіх районах області. 

Аналіз статево-вікової структури населення свідчить про тенденцію 

зниження кількості чоловіків у його загальній чисельності. У цілому по області 

кількість чоловіків на 1000 жінок поступово зменшується: у 1989р. на  

1000 жінок припадало 934 чоловіки, у 2001р. – 929, а у 2021р. – 926 чоловіків. 

Перевага чисельності чоловіків у цілому по області має місце лише від 

народження і до віку 35 років, а з вікового періоду 45–49 років і в усіх наступних 

роках життя у загальній чисельності постійного населення області переважають 

жінки. 

 У 2021р. в області померло 9,3 тис. чоловіків, що у розрахунку на  

100 тис. осіб постійного населення відповідної статі склало 1560,7 особи. 

Основними причинами смертності чоловічого населення залишаються хвороби 

системи кровообігу, новоутворення, короновірусна інфекція COVID-19, хвороби 

органів травлення, зовнішні причини смерті, хвороби органів дихання. З усіх цих 

причин (крім хвороб системи кровообігу та короновірусної інфекції COVID-19) 

у 2021р. смертність чоловіків була вищою за смертність жінок. Значні 

відмінності смертності за статтю впливають на показники середньої очікуваної 

тривалості життя чоловіків і жінок. Так, у 2021р. середня очікувана тривалість 

життя при народженні для чоловіків становила 65,82 року, тоді як для жінок – на 

7,29 року більше (73,11 року). 

У 2021р. в області зареєстровано 6,6 тис. шлюбів (5,3 одиниці на  

1000 осіб наявного населення). Найбільша кількість шлюбів укладалася 

чоловіками у віці 25–29 років та жінками у віці 20–24 років. Уперше реєстрували 

шлюб 5,4 тис. чоловіків та 5,3 тис. жінок. 
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