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ПРЕС-ВИПУСК  

 

Жінки в дзеркалі статистики 

 
Чисельність жінок в області, за оцінкою, станом на 1 січня 2020р. 

становила 649,5 тис. осіб, або 51,9% від загальної чисельності постійного 
населення. 
 У 2019р. народилося 13,0 тис. немовлят, з них 6,3 тис. дівчат, що 
становить 48,7% від загальної кількості народжених. На 100 новонароджених 
дівчаток припадало 105 хлопчиків. Таке перевищення зберігалося в усіх містах 
та районах області, крім Виноградівського району, м.Чоп, Іршавського та 
Хустського районів. 
  Із загальної кількості народжених 5,1 тис. немовлят народжені жінками у 
віці до 25 років, 4,1 тис. – у віці 25–29 років, 0,2 тис. – жінками після 40 років. 

 Із усіх новонароджених малюків 2,9 тис. дітей народилися у жінок, які не 
перебували у зареєстрованому шлюбі, що склало 22,6% від усіх народжених 
малюків.  
 У 2019р. в області також мало місце підліткове материнство. Дівчатами у 
віці до 15 років народжено 37 дітей, що удвічі менше 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 1989р. на 1000 чоловіків припадала  
1071 жінка, у 2001р. – 1077, а у 2019р. – 1080. Щодо вікової структури 
населення, то перевага чисельності жінок починається з віку 35–39 років в 
цілому по області, а починаючи з 50 років – у всіх адміністративно-
територіальних одиницях області. 

У 2019р. середня очікувана тривалість життя при народженні у жінок  
була більшою від тривалості життя чоловіків і складала 75,20 років  
(у чоловіків – 66,89 років).  
 У 2019р. померло 7,5 тис. жінок, що склало 48,4% від загальної кількості 
померлих (у міських поселеннях – 2,7 тис., у сільській місцевості – 4,8 тис. 
жінок). Основними причинами смерті жінок є хвороби системи кровообігу, 
новоутворення, хвороби органів травлення та зовнішні причини смерті. З усіх 
цих причин (крім хвороб системи кровообігу) смертність жінок нижча за 
смертність чоловіків. 
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