
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

В 2017 РОЦІ 

 

 

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя 
2018 



 

Статистичний збірник “Жінки та чоловіки Запорізької області” в 2017 році  
Головне управління статистики в Запорізькій області 

Державна служба статистики України 

Головне управління статистики у Запорізькій області 

Управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики 

 

 

За редакцією М. З. Шейко 

Відповідальний за випуск Ю. В. Максимова 
 

 

Збірник містить основні дані, що характеризують демографічну ситуацію, охорону 

здоров’я, освіту, зайнятість та безробіття, злочинність, фізичну культуру і спорт у 

ґендерному аспекті. 

Збірник розрахований на фахівців, які займаються розробкою та моніторингом 

соціальної політики, науковців та фахівців, які опікуються гендерною проблематикою, 

зокрема гендерним бюджетним аналізом та гендерно-орієнтованим бюджетуванням, а 

також може бути корисним студентам вищих навчальних закладів. 

Інформацію в збірнику в регіональному розрізі наведено без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

 

 
 

 

Державна служба статистики України 

Головне управління статистики у Запорізькій області 

 
 

 адреса: проспект Соборний, 75, м.Запоріжжя, 69600 

 тел./факс (061) 787-50-52  

 електронна пошта: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua  

 веб-сайт: www. zp.ukrstat.gov.ua 

 

 

 

Розповсюдження статистичних видань 

Головного управління статистики у Запорізькій області 

 

Управління поширення інформації та комунікацій 

 тел.: (061) 787-66-25, (050) 132-92-04 

 

 

 

Тлумачення статистичної методології, вмісту збірника 

та інших видань з питань демографічної та соціальної статистики 

 

Управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики 

 тел.: (061) 787-66-79, (050) 132-92-13 

 
 

 

 

 

© Головне управління статистики у Запорізькій області, 2018 

mailto:stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua
mailto:stat-zp@radiocom.net.ua


3 

 

Статистичний збірник “Жінки та чоловіки Запорізької області” в 2017 році  
Головне управління статистики в Запорізькій області 

ПЕРЕДМОВА  

 

Інформаційним джерелом для забезпечення моніторингу з питань 

становища жінок та чоловіків є показники ґендерної статистики, які є 

надійним підгрунтям при забезпеченні розробки стратегічних рішень 

соціально-економічної політики в напрямку реалізації принципу 

рівноправності в суспільстві. 

Ґендерна статистика дає можливість показувати соціально-

демографічні особливості та відмінності статей.  

Статистичний збірник “Жінки та чоловіки Запорізької області” є 

публікацією Головного управління статистики у Запорізькій області, в якій 

інформацію представлено в ґендерному аспекті. 

Збірник підготовлено на основі даних державної статистичної та 

адміністративної звітності, за матеріалами вибіркових обстежень, 

переписів населення. 

У ґендерному аспекті представлено дані щодо чисельності 

населення, питомої ваги окремих вікових груп у загальній чисельності 

населення, середньої очікуваної тривалості життя, середнього віку, 

кількості хворих, рівня освіти, підготовки спеціалістів по галузевих 

групах, кількості дослідників, які здійснювали наукові дослідження та 

розробки, економічної активності, зайнятості та безробіття населення, 

середньомісячної заробітної плати працівників, злочинності, фізичної 

культури і спорту. Окремі показники наведено в порівнянні з іншими 

регіонами України. 
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СКОРОЧЕННЯ 

 

р. – рік  

рр. – роки  

табл. – таблиця  

тис. – тисяча  

у т.ч. – у тому числі  

% – відсоток  

міс – місяць  

од – одиниць  
 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбувалися, але у вимірах, менших за ті, що 

можуть бути виражені використаними в таблиці 

розрядами 

“у тому числі” 

 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми  
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