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ПЕРЕДМОВА 

 

Основним джерелом інформації щодо соціально-демографічних характеристик 

домогосподарств України є переписи населення, які періодично проводяться органами 

державної статистики. У періоди між проведенням переписів дані щодо складу 

домогосподарств та інші їх характеристики отримуються за допомогою вибіркового 

обстеження умов життя домогосподарств.   

Статистичний збірник “Соціально-демографічні характеристики домогосподарств 

Дніпропетровської області у 2021 році” підготовлено за результатами основного (базового) 

інтерв’ю, проведеного у листопаді 2020р. у домогосподарствах, відібраних для обстеження 

умов їх життя у 2021р. У збірнику наведено інформацію стосовно загальних характеристик 

домогосподарств (склад, житлові умови, наявність та використання земельних ділянок, 

худоби, птиці та бджіл; антропометричні дані, а також – рівень освіти та статус зайнятості 

їх членів). Основні показники подаються в цілому по всіх домогосподарствах України та по 

окремих регіонах, що входять до складу Придніпровського економічного району 

(Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях). Таблиці щодо соціально-

демографічних характеристик домогосподарств містять дані вибіркового обстеження, 

розповсюджені на всі домогосподарства України та відповідного регіону окремо.  

При підготовці статистичного збірника використано інформацію статистичних 

збірників Держстату “Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України” 

за ряд років (2017–2021рр.). 

Наприкінці публікації наведено методологічні пояснення щодо програми обстеження 

та визначення основних термінів та понять, що наводяться в таблицях.  

 

 

До відома користувачів: інформацію у збірнику 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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1.3. Характеристика домогосподарств з дітьми по Україні та областях 
Придніпровського економічного району  

 

Дніпропетровська область 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Домогосподарства з дітьми, тисяч 469,0 466,0 467,0 463,7 459,2 

Частка домогосподарств з дітьми 

(відсотків) у віці      

до 3 років  25,1 13,3 15,2 13,9 15,5 

3–6 років  35,5 34,3 30,8 28,7 17,8 

7–13 років  39,3 52,3 48,1 49,9 53,9 

14–15 років  11,5 11,1 9,6 14,5 15,7 

16–17 років  12,0 10,0 13,9 12,0 12,9 

 

Розподіл домогосподарств з дітьми 

(відсотків) за кількістю дітей у їх 

складі      

одна дитина  74,7 75,5 73,7 80,9 80,4 

дві дитини  24,2 21,0 24,9 15,8 16,0 

три дитини і більше  1,1 3,5 1,4 3,3 3,6 

 

Розподіл домогосподарств з дітьми 

(відсотків) за кількістю дорослих осіб 

у їх складі      

одна особа  20,6 21,4 23,3 11,3 8,9 

дві особи  55,8 57,1 52,9 74,4 74,7 

три особи і більше  23,6 21,5 23,8 14,3 16,4 

 

Частка домогосподарств з дітьми, які 

складаються лише з дітей та 

непрацюючих пенсіонерів, відсотків  2,2 1,3 2,5 – 2,8 

 

Розподіл домогосподарств з однією 

дорослою особою (відсотків) за 

кількістю дітей у їх складі       

одна дитина  83,9 87,4 88,9 81,8 98,3 

дві дитини і більше  16,1 12,6 11,1 18,2 1,7 
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