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П Е Р Е Д М О В А 

 

Основною інформаційною базою для комплексного дослідження рівня 

матеріального добробуту різних соціальних груп населення є дані вибіркового 

обстеження умов життя домогосподарств, які об'єктивно відображають вплив на 

життєвий рівень домогосподарств (сімей) багатьох процесів соціально-економічного 

розвитку України. 

Вибіркове обстеження було запроваджене Держкомстатом України з 01 січня 

1999 року відповідно до "Програми реформування державної статистики на період 

до 2002 року", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 

1998 року №971, та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 

листопада 1998 року №1725 "Про проведення обстеження умов життя у 

домогосподарствах". Обстеження здійснюється на постійній основі, базується на 

загальноприйнятих міжнародних стандартах і відповідає сучасній соціо-

демографічній ситуації в Україні.  

У збірнику наведені результати дослідження щодо життєвого рівня населення, 

його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання 

продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної 

забезпеченості, наявності в домогосподарствах дітей та за іншими соціально–

економічними аспектами. Також у збірнику наводяться показники диференціації 

населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту, які 

розраховуються, починаючи з 2007р., з використанням нових критеріїв: грошових та 

загальних доходів (грошових доходів з урахуванням вартісної оцінки надходжень з 

особистого підсобного господарства, а також сум безготівкових пільг та субсидій, 

отриманих від держави, допомог від родичів та інших осіб).  

Звертаємо увагу, що починаючи з 2011р. при розрахунку середньодушових 

показників, а також показників диференціації населення та домогосподарств за 

рівнем матеріального добробуту відповідно до сучасної міжнародної практики 

розпочато використання шкали еквівалентності, яка відображає зменшення 

мінімально необхідних потреб на одного члена домогосподарства при збільшенні 

розміру домогосподарства та зміні його складу. 

До уваги користувачів. Зазначені зміни слід ураховувати при здійсненні аналізу 

окремих показників у динаміці.  

У 2002 році змінено методологію визначення показників споживчих витрат 

відповідно до міжнародної класифікації індивідуального споживання товарів і послуг 

за цілями (СОІСОР–НВS), рекомендованої Євростатом. Згадана класифікація 

застосовується в обстеженнях витрат домогосподарств, а також для розрахунків 

макроекономічних показників щодо сектору домашніх господарств та при 

розрахунках ІСЦ (індексу споживчих цін).  

Наведені дані характеризують рівень життя домогосподарств Тернопільщини. 

Основні показники подаються  як у цілому по області, так і за типами місця 

проживання (міські поселення, сільська місцевість), типами домогосподарств тощо. 

Матеріали збірника  містять інформацію вибіркового обстеження, які поширені 

на генеральну сукупність (всі домогосподарства України), а також окремо по 

регіонах за допомогою процедури статистичного зважування.  

 

 



 

 

 

У збірнику використані дані інших галузей статистики (населення, праці, 

капітального будівництва, соціальної статистики та цін) Головного управління 

статистики та Тернопільського обласного управління водних ресурсів. 

Наприкінці публікації наведені окремі методичні пояснення щодо програми 

обстеження умов життя домогосподарств. 

 

Сподіваємося, що статистичний збірник буде корисним для всіх 

користувачів, хто вивчає й цікавиться життєвим рівнем населення області. 

 

 

СКОРОЧЕННЯ 
 

г – грам 

год – година 

грн – гривня 

кг – кілограм 

ккал – кілокалорія 

м2 – квадратний метр  

м3 – кубічний метр  

млн. – мільйон 

стор. – сторінка 

табл. – таблиця 

тис. – тисяча 

шт – штук 

% – відсотків 

 

 

 

 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…)      – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть  
бути виражені використаними в таблиці розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

“у тому числі”, 

“з них” 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце 

випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при 

округленні сума складових не дорівнює підсумку. 
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За розрахунковими даними чисельність домогосподарств області в 2015 

році склала 358,7 тисяч, з них більше половини проживала в сільській 

місцевості. У м.Тернополі проживало майже кожне п’яте домогосподарство 

області. Слід відмітити, що Тернопільська область є однією з 

малочисельних областей і на її долю припадає лише 2,1%  домогосподарств 

України. 

Середній розмір домогосподарства в порівнянні до 2014р. зменшився 

на 0,01 особу і становив 2,93 особи. Тернопільська область залишається в 

числі областей, де цей показник є одним з найвищих.  

У структурі домогосподарств за кількістю осіб у їх складі суттєвих змін 

не відбулося. Найбільш поширеними в області залишаються 

домогосподарства із чотирьох і більше осіб. У порівнянні з 2014р. їх питома 

вага зменшилась на 1,9 в.п. і становила майже третину від загальної 

кількості домогосподарств. Частка домогосподарств, які в своєму складі 

мають дітей у віці до 18 років збільшилась на 0,2 в.п. і становила 46,8%.  

Середня кількість працюючих у розрахунку на одне домогосподарство 

в області становила 1,0 особи, коефіцієнт економічного навантаження на 

працюючого члена домогосподарства – 2,79.  
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1.1. Розподіл домогосподарств за місцем проживання  
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о
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2010 17050,3 361,7 43,3 22,2 25,9 22,8 69,2 45,0 30,8 55,0 2,59 2,96 

2011 17022,7 360,9 43,3 22,3 25,9 22,8 69,2 45,1 30,8 54,9 2,59 2,95 

2012 16984,1 360,2 43,4 22,3 25,9 22,8 69,3 45,1 30,7 54,9 2,58 2,94 

2013 16958,7 359,8 43,4 22,4 25,9 22,8 69,3 45,2 30,7 54,8 2,58 2,94 

2014 16945,4 359,0 43,5 22,4 26,0 22,9 69,5 45,3 30,5 54,7 2,58 2,94 

2015 15073,7 358,7 39,2 22,5 28,0 23,1 67,2 45,6 32,8 54,4 2,59 2,93 

 

Діаграма 1.1 
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1.2. Склад домогосподарств за статтю та віком їх членів у 2015 році 
 

 
Усі 

домогосподарства 

у тому числі, які проживають 

у міських 

поселеннях 

у сільській 

місцевості 

    

Середній розмір 

домогосподарства, осіб 2,93 2,82 3,03 

Відсотків 

    

Розподіл складу 

домогосподарства  100,0 100,0 100,0 

діти у віці  до 7 років 9,4 13,3 6,5 

                    7–13 років 7,2 9,8 5,1 

підлітки      14–17 років 3,3 3,4 3,3 

жінки          18–29 років 7,2 8,9 5,9 

чоловіки     18–29 років 7,0 5,3 8,4 

жінки          30–55 років 21,5 20,3 22,3 

чоловіки     30–59 років 21,9 19,3 23,9 

жінки          56 років і старші 15,0 12,4 17,0 

чоловіки     60 років і старші 7,5 7,3 7,6 
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1.3. Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів 

 і наявністю дітей у 2015 році 

 

 Усі 

домогосподарства 

у тому числі, які проживають 

у міських 

поселеннях 

у сільській 

місцевості 

    
Кількість домогосподарств, тис. 358,7 163,4 195,3 

Відсотків 

Частка домогосподарств, які 

складаються з осіб    

однієї  16,7 16,1 17,1 

двох  26,1 26,8 25,6 

трьох  25,3 28,3 22,8 

чотирьох  17,5 19,5 15,8 

п’ятьох і більше 14,4 9,3 18,7 

    

Частка домогосподарств з дітьми до 

18 років  46,8 56,3 38,9 

Частка домогосподарств без дітей  53,2 43,7 61,1 

    

Із загальної кількості 

домогосподарств, частка 

домогосподарств з дітьми у віці    

до 3 років 6,8 12,1 2,4 

до 7 років 22,9 29,5 17,3 

до 14 років 39,3 50,0 30,4 

до 16 років 45,1 56,3 35,8 

до 18 років 46,8 56,3 38,9 

    

Кількість домогосподарств з 

дітьми, тис. 168,0 92,0 76,0 

Відсотків 

з них частка домогосподарств з 

дітьми у віці    

до 7 років 48,8 52,5 44,4 

7–13 років 40,0 41,8 37,8 

14–17 років 20,2 16,7 24,3 

 

Розподіл домогосподарств з дітьми 

за кількістю дітей у їх складі     

одна 76,8 68,5 86,8 

дві 21,9 30,8 11,1 

три і більше 1,3 0,7 2,1 

    

Розподіл домогосподарств з дітьми за 

кількістю дорослих осіб у їх складі    

одна  12,6 9,4 16,4 

дві  48,3 65,9 27,0 

три і більше 39,1 24,7 56,6 
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1.4. Розподіл домогосподарств, у складі яких є діти, які не мають 

одного чи обох батьків у 2015 році  

 

 Усі 

домогосподарства 

у тому числі, які проживають 

у міських 

поселеннях 

у сільській 

місцевості 

    
Кількість домогосподарств, тис. 358,7 163,4 195,3 

у тому числі частка 

домогосподарств, у складі яких є 

діти, які не мають одного чи обох 

батьків, відсотків 6,6 5,3 7,7 

    

Кількість домогосподарств, у складі 

яких є діти, які не мають одного чи 

обох батьків, тис. 23,6 8,6 15,0 

Відсотків 

Частка домогосподарств, у яких діти 

не мають    

матері – – – 

батька 100,0 100,0 100,0 

обох батьків (проживають з 

родичами або з іншими особами) – – – 

    

Розподіл домогосподарств, у складі 

яких є діти, які не мають одного чи 

обох батьків, за віком дітей у їх складі     

до 7 років – – – 

7–13 років 61,6 48,6 69,0 

14–17 років 38,4 51,4 31,0 

    

Розподіл домогосподарств, у складі 

яких є діти, які не мають одного чи 

обох батьків, за кількістю дітей у їх 

складі     

одна  94,8 100,0 91,9 

дві  1,7 – 2,6 

три і більше 3,5 – 5,5 

    

Розподіл домогосподарств, у складі 

яких є діти, які не мають одного чи 

обох батьків, за кількістю дорослих 

осіб у їх складі     

одна  38,7 48,6 33,0 

дві  34,6 51,4 25,0 

три і більше 26,7 – 42,0 
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1.5. Характеристика домогосподарств без дітей у 2015 році 

 

 Усі 

домогосподарства 

у тому числі, які проживають 

у міських 

поселеннях 

у сільській 

місцевості 

    
Домогосподарства без дітей, тис. 190,7 71,4 119,3 

    

Домогосподарства з однієї особи, 

тис. 59,7 26,2 33,5 

у тому числі, відсотків    

у працездатному віці 29,7 46,5 16,5 

у непрацездатному віці 70,3 53,5 83,5 

    

Домогосподарства з двох і більше 

осіб, тис. 131,0 45,2 85,8 

у тому числі частка 

домогосподарств,  у складі яких, 

відсотків    

усі в працездатному віці 31,4 36,6 28,7 

є одна особа в непрацездатному віці 39,9 27,0 46,7 

є дві або більше осіб у 

непрацездатному віці і одна або 

більше осіб у працездатному віці 8,5 – 13,0 

усі в працездатному віці 20,2 36,4 11,6 

 

1.6. Розподіл домогосподарств за наявністю  

працюючих осіб у їх складі в 2015 році 
 

 
Усі 

домогосподарства 

у тому числі, які 

проживають 

у міських 

поселеннях 

у сільській 

місцевості 

Кількість домогосподарств, тис. 358,7 163,4 195,3 

у тому числі частка домогосподарств 

де, відсотків     

є працюючі особи 75,4 82,7 69,2 

немає працюючих осіб 24,6 17,3 30,8 

Кількість домогосподарств, у складі  

яких є працюючі, тис. 270,3 135,2 135,1 

у тому числі частка домогосподарств 

у складі  яких  працюючих осіб, 

відсотків    

одна 50,8 59,5 42,2 

дві 45,1 38,7 51,5 

три і більше 4,1 1,8 6,3 

Середня кількість працюючих у 

розрахунку на одне домогосподарство, 

осіб 1,2 1,2 1,1 

Коефіцієнт економічного навантаження 

на працюючого члена домогосподарства, 

разів 2,54 2,40 2,67 
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1.7. Розподіл домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка 

очолює домогосподарство (голови домогосподарства) в 2015 році 

 

 Усі 

домогосподарства 

у тому числі, які проживають 

у міських 

поселеннях 

у сільській 

місцевості 

    
Кількість домогосподарств, тис. 358,7 163,4 195,3 

Відсотків 

Частка домогосподарств, які очолює    

 жінка у працездатному віці 

 18–55 років 24,1 27,6 21,1 

жінка у непрацездатному віці 

56 років і старше 22,1 12,6 30,2 

чоловік у працездатному віці 

18–59 років 38,9 44,2 34,3 

чолоків у непрацездатному віці 

60 років і старше 14,9 15,6 14,4 

 

1.8. Розподіл постійного населення за основними віковими групами по 

районах і містах 

(на 1 січня 2016 року) 

 Кількість 

населення, 

осіб 

У тому числі у віці 
Відсотків до всього населення 

у віці 

 
0–14 

років 

15–64 

роки 

65 років і 

старшому 

0–14 

років 

15–64 

роки 

65 років і 

старшому 

        

По області 1062458 168769 730246 163443 15,9 68,7 15,4 

Бережанський 21582 3118 14169 4295 14,4 65,7 19,9 

Борщівський 67444 9685 45740 12019 14,4 67,8 17,8 

Бучацький 63911 12068 42578 9265 18,9 66,6 14,5 

Гусятинський 60327 9149 41065 10113 15,1 68,1 16,8 

Заліщицький 46501 6688 31162 8651 14,4 67,0 18,6 

Збаразький 57957 8889 39504 9564 15,3 68,2 16,5 

Зборівський 41849 6585 28078 7186 15,7 67,1 17,2 

Козівський 38221 5187 26334 6700 13,6 68,9 17,5 

Кременецький 47174 9231 30745 7198 19,6 65,2 15,2 

Лановецький 29770 4686 19854 5230 15,7 66,7 17,6 

Монастириський 28388 3875 18914 5599 13,7 66,6 19,7 

Підволочиський 42788 6434 28847 7507 15,0 67,4 17,6 

Підгаєцький 18618 2889 12113 3616 15,5 65,1 19,4 

Теребовлянський 65309 10145 44274 10890 15,5 67,8 16,7 

Тернопільський 67172 10497 47249 9426 15,6 70,4 14,0 

Чортківський 45202 6215 30331 8656 13,7 67,1 19,2 

Шумський 33601 6084 21953 5564 18,1 65,3 16,6 

м.Тернопіль 216746 36285 157295 23166 16,7 72,6 10,7 

м.Бережани 19338 2982 13706 2650 15,4 70,9 13,7 

м.Кременець 21367 3850 14603 2914 18,0 68,3 13,7 

м.Чортків 29193 4227 21732 3234 14,5 74,4 11,1 
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1.9. Характеристика житла домогосподарств  

у 2014-2015рр. 
 

 
Україна 

Тернопільська 

область 

2014 2015 2014 2015 

     

Кількість домогосподарств, тис. 16076,3 15073,7 359,0 358,7 

Відсотків 

Розподіл домогосподарств  за типом 

житла     

окрема квартира 48,7 46,7 38,4 37,2 

комунальна квартира 0,6 0,6 0,0 0,0 

індивідуальний будинок 45,6 47,4 58,5 61,3 

частина індивідуального будинку 2,3 2,1 2,5 1,5 

гуртожиток 2,8 3,2 0,6 0,0 

     

Розподіл домогосподарств за типом 

власності житла     

приватне (приватизоване, куплене) 

житло, власність кооперативу 95,9 94,9 97,9 97,0 

державне 1,0 0,9 0,2 0,4 

відомче 0,3 0,2 1,7 0,5 

наймають у фізичних осіб 2,8 4,0 0,2 2,1 

     

Розподіл домогосподарств  за 

розміром житлової площі на одну 

особу     

до 7,5 м2 9,6 9,2 12,8 7,9 

7,5 м2–9,0 м2 5,9 6,3 8,9 9,7 

9,1 м–13,65 м2  23,4 23,5 21,8 21,4 

понад 13,65 м2 61,1 61,0 56,5 61,0 

     

Розподіл домогосподарств за ступенем 

задоволення своїми житловими 

умовами     

дуже незадоволені 3,5 3,0 1,2 0,6 

незадоволені 11,8 10,7 11,6 12,7 

не дуже задоволені 30,9 30,7 26,8 31,8 

задоволені 51,8 53,7 59,0 53,0 

дуже задоволені 2,0 1,9 1,4 1,9 
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1.10. Обладнання житла домогосподарств1 

у 2014–2015рр. 
 

 Україна Тернопільська область 

2014 2015 2014 2015 

     

Кількість домогосподарств, тис. 16076,3 15073,7 359,0 358,7 

Відсотків 

Розподіл домогосподарств за 

наявністю в їх житлі      

центрального опалення 38,9 37,2 11,0 8,5 

індивідуальної системи опалення 42,1 45,0 69,1 75,3 

водопроводу 77,8 78,5 62,7 62,6 

каналізації 77,3 77,6 62,6 62,2 

гарячого водопостачання 35,3 38,1 9,0 7,1 

газової колонки 16,2 16,3 20,6 21,6 

централізованого газопостачання 78,7 79,3 88,8 89,8 

балонного газу 12,1 11,0 8,6 7,2 

електроплити підлогової 4,4 5,4 0,0 0,0 

ванної або душу 73,6 74,0 60,9 59,4 

телефону 40,0 37,2 54,4 53,4 

сміттєпроводу 14,2 14,3 10,8 8,3 
_____________ 
  1 У цій таблиці розподіл домогосподарств за наявністю окремих видів благоустрою в їх житлі може 

перевищувати в сумі 100%, оскільки житло одного домогосподарства може бути обладнане декількома 

видами благоустрою. 

 

1.11. Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість 

збудованих квартир  
 

 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Прийняття в 

експлуатацію 

загальної 

площі, тис.м2 149 245 288 409 395 239 480 

у тому числі 

у міських 

поселеннях 125 200 188 267 250 187 300 

у сільській 

місцевості 24 45 100 142 145 52 180 

        

Кількість 

збудованих 

квартир, од 1442 2401 2406 3385 3827 2782 4545 

у тому числі 

у міських 

поселеннях 1283 2130 1835 2645 2727 2521 3417 

у сільській 

місцевості 159 271 571 740 1100 261 1128 
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1.12. Розподіл домогосподарств за типом основного джерела  

питної води, яким вони користуються  

у 2014–2015рр. 

 
 Україна Тернопільська область 

2014 2015 2014 2015 

     

Кількість домогосподарств, тис. 16076,3 15073,7 359,0 358,7 

Відсотків 

Розподіл домогосподарств за типом 

основного джерела води, яку вони 

використовують для пиття та 

приготування їжі     

з мережі водопостачання 65,7 65,1 36,1 39,0 

з криниці, колонки у своєму дворі 23,2 24,3 48,6 44,8 

з громадської колонки 1,8 1,4 1,2 2,0 

з громадської криниці 4,1 3,6 5,4 3,6 

з джерела, річки, озера, ставка 0,2 0,4 1,0 2,1 

доставляє водовіз 1,0 0,8 – – 

з інших джерел (купівля тощо) 4,0 4,4 7,7 8,5 

     
 

1.13. Основні показники водопостачання і водовідведення1 

(млн.м3) 

 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

        

Використано свіжої 

води 65,1 66,1 60,6 74,3 72,6 71,8 37,6 

у тому числі        

для вирообництва 28,6 26,0 20,4 26,4 23,8 24,4 20,2 

для побутово-питних 

потреб 
32,9 19,4 15,8 15,3 15,4 15,3 17,4 

Відведено (скинуто) 

зворотних вод 57,8 68,1 64,2 75,1 73,7 71,8 30,7 

у тому числі         

забруднених 5,3 2,8 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3 

 з них без очищення 1,4 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 

нормативно-

очищених 33,8 27,3 22,5 19,7 19,6 19,0 1,7 

Потужність очисних 

споруд 61,5 55,0 51,3 50,9 50,8 51,0 59,3 
 

 
1 За даними Тернопільського обласного управління водних ресурсів. 
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1.14. Використання прісної води по районах і містах1 

(млн.м3) 
 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

        

По області 65,1 66,1 60,6 74,3 72,6 71,8 37,6 

Бережанський 2,6 2,5 4,8 6,8 7,7 4,5 1,2 

Борщівський 1,1 1,0 0,8 1,5 1,2 1,2 0,4 

Бучацький 1,5 1,5 1,2 1,1 0,8 0,9 0,9 

Гусятинський 2,8 5,4 3,9 2,4 2,1 2,8 1,0 

Заліщицький 0,7 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 

Збаразький 1,4 0,9 0,7 1,5 1,3 1,9 0,9 

Зборівський 5,9 11,2 9,8 12,1 10,5 13,1 4,9 

Козівський 5,3 7,8 7,8 8,3 7,6 8,4 3,0 

Кременецький 2,4 1,5 2,1 2,2 2,2 2,8 0,8 

Лановецький 3,6 6,1 6,7 13,2 13,0 12,8 6,2 

Монастириський 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

Підволочиський 1,0 1,1 1,0 1,7 1,4 1,4 0,9 

Підгоєцький 0,9 1,7 1,7 1,6 1,6 0,1 0,1 

Теребовлянський 1,5 1,2 1,2 1,5 1,4 1,7 1,3 

Тернопільський 1,3 1,1 1,2 2,0 2,1 2,2 1,2 

Чортківський 3,2 2,3 1,9 3,2 3,0 1,6 1,2 

Шумський 1,7 2,3 2,4 1,9 3,4 2,4 1,0 

м.Тернопіль 27,7 17,7 12,9 12,6 12,5 12,1 11,2 

м.Чортків х х х х 1,2 1,3 0,9 
 

 

1.15. Характеристика домогосподарств, які мають 

особисті підсобні господарства  

у 2014–2015рр. 
 

 Україна Тернопільська область 

2014 2015 2014 2015 

     

Кількість домогосподарств, тис. 16076,3 15073,7 359,0 358,7 

Із загальної кількості, відсотків     

частка домогосподарств, які 

утримують худобу, птицю, бджіл 30,5 31,1 51,2 53,0 

частка домогосподарств, які 

мають земельні ділянки 55,0 55,2 69,8 68,2 

Середня площа землі (соток), яку 

використовує одне домогосподарство 

(серед домогосподарств, які мають 

земельні ділянки) 162,0 165,2 198,8 188,8 

     
 

 

 
1 Див.виноску до табл. 1.13. 
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1.16. Розподіл земельної площі, яка знаходиться в користуванні 

домогосподарств, за видами її використання  

в 2014–2015рр. 
(відсотків) 

 Україна Тернопільська область 

2014 2015 2014 2015 

     

Для вирощування продукції лише для 

власних потреб 15,8 17,1 31,9 34,1 

Для вирощування продукції для 

власних потреб і на продаж 11,6 10,7 2,5 2,0 

Здається в оренду 71,7 71,4 65,5 63,9 

Лише для відпочинку 0,0 0,0 – – 

Тільки почали освоювати та інше 0,9 0,8 0,1 – 

     

     

     
 

 

 

1.17. Розподіл населення за рівнем освіти 

в 2014–2015рр. 

 
 Україна Тернопільська область 

2014 2015 2014 2015 

     

Кількість населення у віці 6 років і 

старші – всього, тис. 38493,3 36170,0 965,3 970,0 

Відсотків 

Розподіл населення у віці 6 років і 

старші за рівнем освіти:     

повна вища 21,6 23,0 18,0 21,8 

базова вища 1,2 1,4 1,9 0,8 

неповна вища 17,9 18,1 12,7 13,2 

Професійно-технічна 18,9 18,7 31,6 24,5 

повна загальна середня 19,2 18,0 12,9 12,7 

базова загальна середня 10,0 9,1 13,6 13,1 

початкова загальна середня 5,9 6,5 6,4 7,7 

не мають початкової загальної та 

неписьменні1 5,3 5,2 2,9 6,2 

     

     
______________ 
1Особи у віці 6 років і старшому (як ті, хто навчаються, так і ті, хто не навчається), які не мають початкової 

загальної освіти, але вміють читати та писати або тільки читати (хоча б повільно), а також особи, які не 

вміють читати. 
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1.18. Загальноосвітні та вищі навчальні заклади  

в 2014–2015рр. 
(на початок навчального року) 

 Загальноосвітні навчальні 

заклади 
Вищі навчальні заклади 

усього 

у них 
І–ІІ рівнів 

акредитації 

ІІІ–ІV рівнів 

акредитації 

учнів, 

тис. 

учителів, 

тис. 
усього 

в них 

студентів, 

осіб 

усього 

в них 

студентів, 

осіб 

        

2014/15 849 107,8 18,0 12 8106 8 33536 

2015/16 837 106,3 17,5 12 7842 8 32856 
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1.19. Частка населення у віці 6 років і старші, яке займається 

фізкультурою та спортом не менше одного разу на тиждень 

у 2014–2015рр. 
 

(у відсотках до кількості населення відповідної статево-вікової групи) 

 
Україна 

Тернопільська 

область 

2014 2015 2014 2015 

     

Діти у віці від 6 до 18 років 98,8 99,3 100,0 100,0 

Чоловіки у віці 18 років і старші 24,4 23,9 20,5 16,0 

Жінки у віці 18 років і старші 37,2 35,5 35,3 21,2 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

1.20. Розподіл населення у віці 18 років і старші залежно  

від величини індексу маси тіла 

в 2014–2015рр. 

 
(відсотків) 

 
Україна 

Тернопільська 

область 

2014 2015 2014 2015 

     

У тому числі з індексом маси тіла     

менше 18,5 (понижена маса тіла) 1,4 1,4 3,1 0,7 

від 18,5 до 25 (норма) 43,8 43,3 44,7 44,0 

від 25 до 30 (надлишкова маса тіла) 39,1 39,4 39,0 41,7 

від 30 до 40 (ожиріння) 15,1 15,3 13,1 13,0 

понад 40 (крайнє ожиріння) 0,6 0,6 0,1 0,6 
 

 

 

 

 

 

 

 


